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ขอมูลสำคัญ
โปรดอานใบแทรก ขอมูลสำคัญ กอนที่จะใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

บริการบางอยางในคูมือนี้อาจไมมีการรองรับในทุกประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการทั้งหมดในทุกพื้นที่ ขอมูล
นี้นำมาใชกับเบอรโทรฉุกเฉินระหวางประเทศ 112 ของระบบ GSM ดวยโดยไมมีขอจำกัด โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูให
บริการของคุณเพื่อพิจารณาสภาพใชงานไดของบริการหรือคุณสมบัติที่เจาะจงใดๆ หรือพิจารณาวามีคาบริการเพิ่มเติมในการเขาถึง
หรือใชงานหรือไม

การใชคุณสมบัติและแอปพลิเคชันที่อธิบายไวในคูมือนี้อาจจะจำเปนตองใชการเขาถึงอินเทอรเน็ต คุณอาจ
จะตองเสียคาบริการเชื่อมตอขอมูลเมื่อคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ตจากโทรศัพทของคุณ โปรดติดตอผูให
บริการระบบไรสายของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม
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คูมือเกี่ยวกับการกันน้ำ
เพื่อให Xperia™ active ของคุณสามารถกันน้ำได ตองปดฝาปดพอรทไมโคร USB และชองเสียบหูฟงอยาง
แนนหนา และตองปดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่อยางถูกตองดวย สามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ
ปดฝาครอบแบตเตอรี่และฝาหลังอยางเหมาะสมไดในคูมือเริ่มตนการใชงาน

หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณของคุณไปไวในสภาพแวดลอมที่มีฝุนหรือความชื้นมากเกินไป รองรอยและการฉีก
ขาดที่เกิดจากความเสียหายของอุปกรณของคุณอาจลดความสามารถในการปองกันฝุนหรือความชื้นได

>1m

น้ำทะเล สระวายน้ำ การดำน้ำ

น้ำรอน ทราย/โคลน ของเหลวอื่นๆ
สารเคมี

อยาจุมไมโครโฟน พอรทไมโคร USB หรือชองเสียบหูฟงลงในน้ำ หรือใหโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณถูกสาร
เคมีที่เปนของเหลว หรือนำโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณไปในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นและมีอุณหภูมิสูงหรือ
ต่ำมาก หากน้ำหรือของเหลวเขาไปในพอรทไมโคร USB และชองเสียบหูฟง ใหใชผาแหงเช็ดออก เราไม
ขอรับประกันการปองกันน้ำของพอรทไมโคร USB และชองเสียบหูฟงในทุกสภาพแวดลอมหรือสภาพการใช
งาน

อุปกรณตางๆ ทั้งหมดที่ใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ รวมถึง แบตเตอรี่ ที่ชารจ อุปกรณแฮนดฟรี สาย
ไมโคร USB การด microSD™ สายคลอง และอื่นๆ นั้นไมสามารถปองกันน้ำได

การรับประกันของคุณนั้นไมครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความบกพรองที่เกิดขึ้นจากการใชงานผิดจุด
ประสงคหรือการใชงานอยางไมเหมาะสม หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑของคุณ โปรด
ขอความชวยเหลือจากแผนกบริการลูกคาของเรา
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Android™ – คืออะไรและเหตุใดจึงตองใชระบบปฏิบัติ
การดังกลาว?
โทรศัพท Android™ สามารถใชงานฟงกชันตางๆ ที่เหมือนคอมพิวเตอรไดหลายฟงกชัน แตคุณยังสามารถ
ปรับแตงการใชงานใหสามารถรับขอมูลที่ตองการไดพรอมทั้งยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับเนื้อหาตางๆ ได
ตามความตองการอีกดวย คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมตางๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของฟงกชันการทำงานไดอีกดวย คุณสามารถดาวนโหลดโปรแกรมและเกมตางๆ มากมายได
จาก Android Market™ ซึ่งจะมีการเพิ่มรายการตางๆ อยูเสมอ คุณยังสามารถใชงานโปรแกรมในโทรศัพท
Android™ รวมกับขอมูลสวนตัวและบัญชีออนไลนของคุณไดอีกดวย ตัวอยางเชน คุณสามารถสำรองราย
ชื่อในโทรศัพทของคุณ เขาถึงบัญชีอีเมลและปฏิทินไดหลายบัญชีจากที่เดียว เก็บขอมูลนัดหมายของคุณ
และเครือขายทางสังคมออนไลนไดตามตองการ
โทรศัพท Android™ นั้นมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เมื่อมีซอฟตแวรใหมๆ ที่โทรศัพทของคุณสนับสนุน คุณ
จะสามารถอัปเดตโทรศัพทของคุณใหสามารถใชงานคุณสมบัติใหมๆ ได

โทรศัพท Android™ ของคุณจะมาพรอมกับบริการ Google™ เพื่อใหสามารถใชบริการตางๆ ของ Google™ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรมีบัญชี Google™ และลงชื่อเขาใชงานเมื่อเริ่มใชโทรศัพทเปนครั้งแรก คุณอาจจะตองมีการเชื่อมตอ
กับอินเทอรเน็ตเพื่อเขาสูคุณสมบัติของ Android™ หลายรายการ

โปรแกรม
โปรแกรมคือโปรแกรมของโทรศัพทที่จะชวยคุณในการทำงานตางๆ ตัวอยางเชน มีโปรแกรมสำหรับโทร
ออก ถายภาพ และดาวนโหลดโปรแกรมอื่นๆ
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การเริ่มตนใชงาน
สวนประกอบ
การถอดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่

2

1

3

1 ใชเล็บหัวแมมือสอดเขาไปในชองใตฝาปดชองเสียบหูฟงและฝาปดชองเสียบ USB แลวเปดฝาทั้ง
สองออก

2 ใชเล็บหัวแมมือสอดเขาไปในชอง (ดังที่แสดงในขั้นที่ 2 ของภาพประกอบดานบนป แลวยกฝาหลัง
ขึ้นชาๆ แตคอนขางแรง

3 สอดเล็บหัวแมมือเขาไปในชอง (สวนที่มีลูกศรชี้ของฝาครอบแบตเตอรี่) แลวยกฝาครอบขึ้นเพื่อนำ
ออกมา

อยาใชวัตถุมีคมที่อาจทำใหชิ้นสวนของโทรศัพทเสียหาย

ถาตองการใส SIM การดและการดหนวยความจำ

• ถอดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่ออกแลวใส SIM การดและการดหนวยความจำไวในชอง
การดหนวยความจำอาจจะไมไดใหมากับผลิตภัณฑในบางภูมิภาค
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การถอดแบตเตอรี่ออก

1 ถอดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่ออก
2 ใชปลายนิ้วสอดเขาไปในชองที่ดานลางของแบตเตอรี่และยกแบตเตอรี่ขึ้น

การถอดการดหนวยความจำ
คุณตองทำการยกเลิกการเชื่อมตอระบบของโทรศัพทกับการดหนวยความจำกอน หรือตองทำการปดเครื่องกอนที่จะนำการดหนวย
ความจำออกไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอดการดหนวยความจำออกอยางปลอดภัย ใน
หนา 33.

• ถอดฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่ออกแลวดึงการดหนวยความจำออกมา

การนำ SIM การดออก

1
2

1 ถอดฝาหลัง ฝาครอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ออก
2 ใชปลายนิ้วกดบน SIM การดแลวเลื่อนออกจากชอง
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การใสฝาครอบแบตเตอรี่และฝาหลัง

1

3

2

1

2

1 วางฝาครอบแบตเตอรี่ไวดานหลังโทรศัพทใหชองเลนของฝาหลังตรงกับเลนสของกลอง
2 กดลงเบาๆ ใหขอบทุกดานของฝาครอบแบตเตอรี่ติดแนนกับโทรศัพท
3 วางฝาหลังไวดานหลังโทรศัพทใหชองเลนของฝาหลังตรงกับเลนสของกลอง แลวกดขอบทุกดานลง

แรงๆ เพื่อติดเขากับโทรศัพท
4 กดฝาปดชองเสียบ micro USB และฝาปดชองเสียบหูฟงใหแนน

การใสฝาหลังและฝาครอบแบตเตอรี่อยางถูกตองจะสามารถปองกันน้ำใหแกโทรศัพทของคุณได โทรศัพทจะไมกันน้ำเมื่อเปดฝาปด
ชองเสียบ micro USB หรือชองเสียบหูฟง ตัวอยางเชน เมื่อชารจโทรศัพทหรือเมื่อเสียบสายหูฟง

การเปดและปดโทรศัพท

ถาตองการเปดโทรศัพท
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1 กดปุมเปด/ปด  ที่ดานซายของโทรศัพทคางไวจนกระทั่งโทรศัพทสั่น
2 หากหนาจอของคุณมืดลง ใหกดปุมเปด/ปด  สั้นๆ เพื่อเปดใชงานหนาจอ
3 วิธีการปลอดล็อคหนาจอ ใหลาก  ไปทางดานขวาของหนาจอ
4 ปอนหมายเลข PIN ของ SIM การด เมื่อเครื่องขอ แลวเลือก ตกลง

คุณจะไดรับ SIM การดและ PIN จากผูใหบริการเครือขายของคุณ แตคุณสามารถเปลี่ยนไดจากเมนู ตั้งคา ในภายหลัง หาก
ตองการแกไขขอผิดพลาดขณะปอนหมายเลข PIN ของ SIM การด ใหแตะ 

อาจใชเวลาสักพักกวาที่โทรศัพทจะเริ่มระบบ

การปดโทรศัพท
1 กดปุม  คางไวจนกวาเมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
2 ในเมนูตัวเลือก ใหแตะ ปดเครื่อง
3 แตะ ตกลง

อาจใชเวลาสักพักกวาที่โทรศัพทจะปดระบบ

ล็อคหนาจอ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทไวเฉยๆ โดยไมไดใชงานในชวงเวลาหนึ่ง หนาจอจะมืดลงเพื่อประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่และโทรศัพทจะล็อคอัตโนมัติ ระบบการล็อคนี้สามารถชวยปองกันการดำเนินการตางๆ ที่เกิดจาก
การสัมผัสหนาจอของโทรศัพทโดยไมไดตั้งใจขณะที่คุณไมไดใชโทรศัพทได ในขณะที่กำลังเลนเพลง คุณ
สามารถควบคุมการเลนแทร็กเสียงไดโดยไมตองปลดล็อคหนาจอ

วิธีการเปดใชงานหนาจอ
• กดปุมเปด/ปดเครื่อง  สั้นๆ

การหยุดแทร็คเสียงชั้วคราวจากหนาจอขณะล็อค
1 หากตองการเปดใชงานหนาจอ ใหกดปุมเปด/ปด  คางไวสักครู
2 เมื่อตัวควบคุมเครื่องเลนเพลงปรากฏขึ้น ใหแตะ 

การเปลี่ยนแทร็กเสียงที่กำลังเลนอยูจากหนาจอล็อค
1 ถาตองการเปดใชงานหนาจอ ใหกดปุมเปด/ปดคางไวสักครู 
2 เมื่อปุมควบคุมโปรแกรมเลนเพลงปรากฏขึ้น แตะ  หรือ 

ถาตองการปลดล็อคหนาจอ

• ใหลาก  ไปทางดานขวาของหนาจอ

ถาตองการล็อคหนาจอเอง
• ขณะหนาจอกำลังทำงาน ใหกดที่ปุม  สั้น ๆ

คูมือการตั้งคา
ครั้งแรกที่คุณเปดโทรศัพท ตัวชวยสรางการติดตั้งจะชวยอธิบายการใชงานพื้นฐานของโทรศัพทและชวยคุณ
ในการปอนการตั้งคาที่สำคัญของโทรศัพท เปนเวลาที่เหมาะสมในการกำหนดคาตางๆ ของโทรศัพทของคุณ
ไดตามความตองการ คุณยังสามารถขามขั้นตอนบางขั้นตอนและเขาถึงคูมือการติดตั้งไดเองในภายหลังอีก
ดวย
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การเขาถึงคูมือการตั้งคาเอง
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Setup guide

บัญชีและบริการ
ลงชื่อเขาใชบริการบัญชีออนไลนของคุณจากโทรศัพทเพื่อใชงานบริการอันหลากหลาย รวมบริการตางๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ตัวอยางเชน ใชรายชื่อติดตอจากบัญชี Google™ และ Facebook™ ของคุณเพื่อ
เก็บไวในสมุดโทรศัพทเพื่อใหสามารถจัดเก็บทุกอยางไวในที่เดียวได
คุณสามารถลงชื่อเขาใชบริการทางออนไลนจากโทรศัพทของคุณไดเชนเดียวกับคอมพิวเตอร เมื่อคุณลงชื่อ
เขาใชเปนครั้งแรก บัญชีของคุณจะถูกสรางขึ้นพรอมดวยชื่อผูใช รหัสผาน การตั้งคา และขอมูลสวนตัว ครั้ง
ตอไปที่คุณลงชื่อเขาใช คุณจะสามารถเปดบัญชีไดดวยมุมมองสวนตัวของคุณ

บัญชี Google™
การมีบัญชี Google นั้นเปนกุญแจสูการใชแอพพลิเคชั่นและบริการตางๆ ดวยโทรศัพท Android ของคุณ
ตัวอยางเชน คุณตองมีบัญชี Google™ เพื่อใชแอพพลิเคชั่น Gmail™ ในโทรศัพทของคุณ หรือเพื่อสนทนา
กับเพื่อนดวย Google Talk™ เพื่อซินโครไนซปฏิทินในโทรศัพทของคุณกับ Google Calendar™ และเพื่อ
ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นและเกมตางๆ ใน Android Market™

บัญชี Microsoft® Exchange ActiveSync®

ซินโครไนซโทรศัพทของคุณกับบัญชี Microsoft® Exchange ActiveSync® ของบริษัท ดวยวิธีการนี้ คุณจะ
สามารถเชื่อมตอกับอีเมล รายชื่อติดตอ และกิจกรรมตางๆในปฏิทินงานของคุณไวกับตัวคุณตลอดเวลา

บัญชี Facebook™
Facebook™ คือบริการเครือขายสังคมทางออนไลนที่เชื่อมตอคุณเขากับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนๆ จาก
ทั่วโลก ตั้งคา Facebook ใหทำงานบนโทรศัพทของคุณเพื่อใหคุณไมพลาดการอัปเดตตางๆ ไมวาคุณจะอยู
ที่ไหนก็ตาม

บัญชี SyncML™
ซินโครไนซโทรศัพทของคุณเขากับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตโดยใช SyncML™ ดูและจัดการรายชื่อ กิจกรรม
ปฏิทินและบุคมารกจากโทรศัพทของคุณไดอยางงายดายเหมือนใชคอมพิวเตอร
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ทำความรูจักโทรศัพทของคุณ
ภาพรวมโทรศัพท

1 2 3 54

6

7

8

10

9
111213

  

16

15

14

1920

17

18

21
22
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1. เซนเซอรแสง
2. LED การแจงเตือน
3. ชุดหูฟง
4. พรอกซิมิตี้เซ็นเซอร 1
5. พรอกซิมิตี้เซ็นเซอร 2
6. ปุมระดับเสียง/ปุมซูม
7. หนาจอสัมผัส
8. ปุมกลอง
9. ปุมเมนู
10. ชองรอยสายคลอง
11. ปุมเริ่มตน

12. ไมโครโฟนหลัก
13. ปุมยอนกลับ
14. ไมโครโฟนตัวที่สอง
15. ไฟ LED สำหรับกลอง
16. ปุมเปด/ปด ล็อคหนาจอ
17. ลำโพง
18. เลนสกลอง
19. ฝาปดชองเสียบ Micro USB
20. ฝาปดชองเสียบหูฟง
21. ชองเสียบ Micro USB
22. ชองตอสำหรับชุดหูฟง

การใชปุมตางๆ

กลับ
• กลับไปยังหนาจอกอนหนา
• ปดปุมกดบนหนาจอ กลองโตตอบ เมนูตัวเลือก หรือชองการแจงเตือน

เริ่มตน
• ไปที่ หนาจอเริ่มตน
• กดคางไวเพื่อเปดหนาตางเพื่อแสดงโปรแกรมที่คุณใชลาสุด

เมนู
• เปดรายการตัวเลือกที่ใชไดในหนาจอหรือโปรแกรมปจจุบัน

แบตเตอรี่

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของโทรศัพทถูกชารจไวเพียงบางสวน เมื่อคุณซื้อโทรศัพท ไอคอนชารจแบตเตอรี่  อาจใชเวลา
สองสามนาทีกอนที่จะปรากฏบนหนาจอเมื่อคุณเชื่อมตอโทรศัพทเขากับแหลงจายพลังงาน เชน พอรต USB
หรือเครื่องชารจโทรศัพท คุณสามารถใชโทรศัพทไดขณะที่ชารจ การชารจโทรศัพทของคุณตลอดระยะเวลา
ยาวนาน ตัวอยางเชน ขามคืน จะไมทำใหแบตเตอรี่หรือโทรศัพทเสียหาย

แบตเตอรี่จะเริ่มปลอยประจุเล็กนอยหลังจากที่ชารจจนเต็ม จากนั้นจะชารจอีกครั้งเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่งในขณะที่เชื่อมตอ
เครื่องชารจโทรศัพทอยู การทำงานนี้จะชวยยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่และอาจทำใหสถานะการชารจแสดงระดับที่ต่ำกวา 100
เปอรเซ็นต
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การชารจโทรศัพท

1

3

2

1 เสียบปลั๊กเครื่องชารจโทรศัพทเขากับเตารับไฟฟา
2 เสียบปลายดานหนึ่งของสาย USB เขาในเครื่องชารจ (หรือในพอรต USB ของคอมพิวเตอร)
3 เสียบปลายดานหนึ่งของสายเขาในพอรตไมโคร USB ที่โทรศัพทของคุณ โดยใหดานที่มีสัญลักษณ

USB หันขึ้น ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่จะติดสวางขึ้นเมื่อการชารจแบตเตอรี่เริ่มขึ้น

4 เมื่อไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่เปนสีเขียว แสดงวาชารจโทรศัพทเต็มแลว เลิกเชื่อมตอสาย
USB จากโทรศัพทของคุณโดยการดึงปลั๊กออกมาในแนวตรง

ระวังอยาใหชองตอโคงงอ ขณะถอดสายออกจากโทรศัพท

สถานะไฟ LED แบตเตอรี่

สีเขียว แบตเตอรี่ถูกชารจเต็มแลว

สีแดงกะพริบ ระดับแบตเตอรี่ต่ำ

สีสม กำลังชารจแบตเตอรี่ ระดับอยูระหวางต่ำและเต็ม

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เกี่ยวกับโทรศัพท > สถานะ > ระดับแบตเตอรี่

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่
เคล็ดลับตอไปนี้จะชวยใหคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได:

• ชารจโทรศัพทบอยๆ การกระทำดังกลาวจะไมสงผลกระทบตออายุการใชงานของแบตเตอรี่
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• การดาวนโหลดขอมูลจากอินเทอรเน็ตนั้นเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อคุณไมไดใชอินเทอรเน็ต คุณจะสามารถประหยัด
พลังงานไดโดยการปดการใชงานการเชื่อมตอขอมูลทั้งหมดในเครือขายเคลื่อนที่ คุณสามารถดำเนินการดังกลาวไดจากหนาจอ
ตั้งคา > เพิ่มเติม... > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ > เปดการใชขอมูล การตั้งคาในรูปแบบดังกลาวจะไมไดเปนการปองกันไมให
โทรศัพทของคุณรับสงขอมูลผานทางเครือขายไรสาย

• ปด GPS, Bluetooth™ และ Wi-Fi® เมื่อคุณไมตองการใชคุณสมบัติเหลานี้ คุณสามารถเปดหรือปดคุณสมบัติเหลานี้ไดอยาง
งายดายโดยการเพิ่มวิดเจ็ตสวิตชแสดงสถานะไวในหนาจอเริ่มตน คุณไมจำเปนตองปด 3G

• ตั้งคาแอพพลิเคชั่นการซินโครไนซของคุณ (แอพพลิเคชั่นสำหรับซินโครไนซอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ) เพื่อทำการซินโครไนซดวย
ตัวเอง หรือจะตั้งคาใหซินโครไนซโดยอัตโนมัติโดยเพิ่มระยะเวลาระหวางการซินโครไนซแตละครั้งก็ได

• ตรวจสอบเมนูการใชแบตเตอรี่ในโทรศัพทเพื่อดูวาแอพพลิเคชั่นใดใชแบตเตอรี่เยอะที่สุด โทรศัพทจะใชพลังงานจากแบตเตอรี่
มากเมื่อคุณใชแอพพลิเคชั่นสตรีมมิ่งวิดีโอและเพลง เชน YouTube™ แอพพลิเคชั่น Android Market™ บางแอพพลิเคชั่นก็ใช
พลังงานมากดวยเชนกัน

• ปดและออกจากแอพพลิเคชั่นที่คุณไมไดใช
• ลดระดับความสวางการแสดงผลของหนาจอ
• ปดโทรศัพทของคุณหรือใชโหมดใชงานบนเครื่องบินหากคุณอยูในบริเวณที่ไมมีสัญญาณ ไมเชนนน โทรศัพทของคุณจะสแกนหา

เครือขายที่ใชงานไดอยูตลอด ซึ่งจะเปนการเปลืองพลังงานเปนอยางมาก
• ใชอุปกรณแฮนดฟรีของแทของ Sony Ericsson เพื่อฟงเพลง อุปกรณแฮนดฟรีนั้นจะใชพลังงานจากแบตเตอรี่นอยกวาลำโพงของ

โทรศัพท
• เมื่อเปนไปไดใหปรับโทรศัพทเขาสูโหมดรอรับสาย เวลารอรับสายหมายถึงเวลาระหวางที่โทรศัพทเชื่อมตอกับเครือขายแตไมไดใช

สาย
• ไปที่ www.sonymobile.com เพื่อดูเคล็ดลับการใชแบตเตอรี่ใหยาวนานที่สุดสำหรับโทรศัพทรุนของคุณ

การเรียกใชเมนูการใชแบตเตอรี่
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > แบตเตอรี่ เพื่อดูวาโปรแกรมใดใชแบตเตอรี่มากที่สุด

การเพิ่มวิดเจ็ตการรับสงขอมูลไวบนหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 เลือกวิดเจ็ต การรับสงขอมูล คุณจะสามารถเปดและปดการเชื่อมตอขอมูลของคุณไดอยางงายดาย

ยิ่งขึ้น

การใชหนาจอสัมผัส
แผนพลาสติกปองกันถูกปดไวบนหนาจอเครื่องโทรศัพทเมื่อคุณซื้อมา คุณควรจะดึงแผนนี้ออกกอนที่จะใช
หนาจอสัมผัส มิฉะนั้น หนาจอสัมผัสอาจทำงานไดอยางไมถูกตอง
เมื่อคุณเปดโทรศัพทไวเฉยๆ โดยไมไดใชงานในชวงเวลาหนึ่ง หนาจอจะมืดลงเพื่อประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่และโทรศัพทจะล็อกอัตโนมัติ ระบบการล็อคนี้สามารถชวยปองกันการดำเนินการตางๆ ที่เกิดจาก
การสัมผัสหนาจอของโทรศัพทโดยไมไดตั้งใจขณะที่คุณไมไดใชโทรศัพทได คุณยังสามารถตั้งคาการล็อค
สวนตัวเพื่อปกปองขอมูลของคุณและเพื่อใหคุณเทานั้นที่สามารถเขาสูขอมูลและเนื้อหาในโทรศัพทได

หนาจอของโทรศัพทนั้นทำจากกระจก อยาสัมผัสหนาจอหากกระจกแตกหรือกระเทาะ อยาพยายามซอมหนาจอที่เสียหายดวยตัว
คุณเอง หนาจอกระจกมีความเปราะบางตอการตกหลนและการกระแทกทางกายภาพ การใชงานอยางไมระมัดระวังนั้นจะไมไดรับ
การคุมครองโดยบริการรับประกันของ Sony Ericsson

ถาตองการเปดหรือเนนรายการ
• แตะที่รายการ

การมารกหรือยกเลิกการมารกตัวเลือก
• แตะที่กลองเครื่องหมายหรือตัวเลือกรายการที่เกี่ยวของ

ชองตัวเลือกที่มารก

ชองตัวเลือกที่ยกเลิกการมารก

ตัวเลือกรายการที่มารก

ตัวเลือกรายการที่ยกเลิกการมารก

18

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

http://www.sonymobile.com


การซูม
ตัวเลือกการซูมที่ใชไดจะขึ้นอยูกับแอพพลิเคชั่นที่คุณใชงาน

ถาตองการยอ/ขยาย
• เมื่อตัวเลือกนี้สามารถใชได ใหแตะ  หรือ  เพื่อยอหรือขยาย

คุณอาจตองลากหนาจอ (ในทิศทางใดก็ได) เพื่อใหไอคอนยอ/ขยายปรากฏ

วิธีการยอขยายดวยสองนิ้ว

• วางสองนิ้วบนหนาจอพรอมๆ กันแลวลากเขาหากัน (เพื่อยอ) หรือแยกนิ้วออก (เพื่อขยาย)
ใชฟงกชันการยอขยายเพื่อดูรูปภาพและแผนที ่หรือเมื่อทองเว็บไซต

การเลื่อน
เลื่อนดูรายการโดยเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงที่หนาจอ ในเว็บเพจบางตัว คุณสามารถไลรายการดานขางไดดวย

การลากและปดจะไมเปดใชงานสิ่งใดบนหนาจอ

การเลื่อน

• ลากหรือปดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ตองการใหหนาจอเลื่อนไป
หากตองการเลื่อนหนาจออยางรวดเร็ว ใหปดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ตองการ
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การปด

• หากตองการเลื่อนหนาจออยางรวดเร็ว ใหปดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ตองการ คุณสามารถรอ
ใหการเลื่อนหยุดเอง หรือคุณสามารถหยุดไดทันทีดวยการแตะหนาจอ

เซนเซอร
โทรศัพทของคุณมีเซนเซอรแสงและเซนเซอรวัดความใกล เซนเซอรแสงตรวจจับระดับแสงโดยรอบและปรับ
ความสวางของหนาจอ เซนเซอรวัดความใกลจะปดหนาจอสัมผัสเมื่อใบหนาของคุณสัมผัสหนาจอ เพื่อ
ปองกันไมใหคุณเปดใชฟงกชันตางๆ ของโทรศัพทโดยไมตั้งใจเมื่อคุณอยูกำลังโทรศัพท

หนาจอเริ่มตน
หนาจอเริ่มตนของโทรศัพทของคุณจะมีคุณสมบัติเหมือนเดสกทอปของเครื่องคอมพิวเตอร หนาจอดังกลาว
เปรียบเหมือนประตูไปสูคุณสมบัติที่สำคัญในโทรศัพทของคุณ คุณสามารถปรับแตง หนาจอเริ่มตน ของคุณ
ดวยวิดเจ็ต ปุมลัด โฟลเดอร ธีม ภาพพื้นหลัง และสิ่งอื่นๆ
มุมทั้งสี่มุมบนหนาจอเริ่มตนจะชวยคุณในการเขาถึงโปรแกรมหรือปุมลัดไปยังเว็บเพจไดอยางรวดเร็ว
หนาจอเริ่มตนจะมีสวนที่ขยายจากความกวางของหนาจอปกติ ดังนั้นคุณจึงตองปดหนาจอไปทางซายหรือ
ทางขวาเพื่อดูเนื้อหาตางๆ ในหนาจอสวนขยายทั้งสี่หนาจอ  จะแสดงวาคุณอยูในสวนใดของหนาจอ
เริ่มตน

02:40
Jan 6, 1980

AM

0202020202020202020202020202020200 :4:44:4:4:4:4:44:4:4:4:4:4:44440000000000000000
Jan 6, 6, J 6Ja 1980198019800

AMAM

การไปที่หนาจอเริ่มตน
• กด 
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วิธีการเรียกดูหนาจอเริ่มตน
• ปดหนาจอไปทางซายหรือขวา

การแบงปนรายการจากหนาจอเบื้องตนของคุณ
1 กด  เพื่อเปด หนาจอเริ่มตน
2 สัมผัสรายการที่ตองการคางไวจนกระทั่งรายการดังกลาวสั่นและโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไวใน

3 เลือกตัวเลือกและยืนยัน หากจำเปน แลวคุณก็จะสามารถแบงปนโปรแกรมและวิดเจ็ตที่คุณชอบกับ
เพื่อนๆ เพื่อใหพวกเขาสามารถดาวนโหลดและใชงานได

วิดเจ็ต
วิดเจ็ตคือโปรแกรมขนาดเล็กที่คุณสามารถใชงานไดโดยตรงจาก หนาจอเริ่มตน ตัวอยางเชน วิดเจ็ดของ
เครื่องเลนเพลงจะอนุญาตใหคุณเริ่มเลนเพลงไดโดยตรง และวิดเจ็ต Timescape™ จะแสดงขอความขาเขา
วิดเจ็ตบางประเภทจะสามารถปรับขนาดได ดังนั้นคุณจึงสามารถขยายขนาดวิดเจ็ตเหลานั้นเพื่อดูเนื้อหา
เพิ่มเติมหรือยอขนาดวิดเจ็ตดังกลาวเพื่อประหยัดพื้นที่บน หนาจอเริ่มตน ของคุณได

การเพิ่มวิดเจ็ตในหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 แตะวิดเจ็ต

การปรับขนาดวิดเจ็ต
1 สัมผัสวิดเจ็ตคางไวจนกวาวิดเจ็ตนั้นจะขยายใหญและโทรศัพทสั่น แลวจึงปลอยวิดเจ็ตนั้น หากวิดเจ็

ตดังกลาวไมสามารถปรับขนาดได กรอบที่ไฮไลตไวและจุดปรับขนาดจะปรากฏขึ้น
2 ลากจุดเหลานั้นเขาขางในหรือออกขางนอกเพื่อยอขนาดหรือขยายขนาดของวิดเจ็ตนั้น
3 หากตองการยืนยันขนาดใหมของวิดเจ็ตนั้น ใหแตะที่ตำแหนงใดก็ไดบน หนาจอเริ่มตน

การดูภาพรวมของวิดเจ็ตทั้งหมดบนหนาจอเริ่มตนของคุณ
• เลือกบริเวณใดบริเวณหนึ่งในหนาจอ หนาจอเริ่มตน ของคุณ วิดเจ็ตทั้งหมดจากสวนตางๆ ของ

หนาจอเริ่มตน จะแสดงอยูในมุมมองเดียว
เมื่อวิดเจ็ต หนาจอเริ่มตน ทั้งหมดรวมกันอยูในมุมมองเดียว ใหแตะที่วิดเจ็ตเพื่อไปยังสวนของ หนาจอเริ่มตน ที่มีวิดเจ็ตดังกลาว

การจัดเรียงหนาจอเริ่มตนใหม
ปรับแตงรูปแบบของหนาจอเริ่มตนและเปลี่ยนคุณสมบัติที่คุณสามารถเขาถึงได เปลี่ยนภาพพื้นหลังของ
หนาจอ เลื่อนรายการตางๆ สรางโฟลเดอร และเพิ่มปุมลัดสูรายชื่อ

การเปดเมนูตัวเลือกของหนาจอเริ่มตน
คุณสามารถเปดเมนูตัวเลือก หนาจอเริ่มตน ไดสองวิธี:

• จาก หนาจอเริ่มตน ใหกด 
• สัมผัสสวนใดๆ ของ หนาจอเริ่มตน คางไว

การจัดเรียงมุมตางๆ ของหนาจอเริ่มตนใหม
จัดเรียงรายการในมุมตางๆ ของหนาจอเริ่มตนใหมดวยโปรแกรมหรือปุมลัดไปยังเว็บเพจ (บุคมารก) ที่คุณ
เขาถึงบอยที่สุด คุณสามารถเพิ่มปุมลัดไดไมเกินสี่ปุมในแตละมุม

การเพิ่มโปรแกรมไปที่มุมใดมุมหนึ่ง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะที่โปรแกรมคางไวจนหนาจอเริ่มตนปรากฏขึ้นและโทรศัพทสั่น แลวลากโปรแกรมไปยังมุมใดมุม

หนึ่ง
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การเพิ่มปุมลัดเว็บเพจไปที่มุมใดมุมหนึ่ง
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > ปุมลัด > บุคมารก
3 เลือกบุคมารกที่คุณตองการเพิ่มไปที่ หนาจอเริ่มตน ของคุณ
4 ลากบุคมารกไปยังมุมใดมุมหนึ่ง

โปรดดูที่ การเพิ่มเว็บเพจที่บุกมารกไวไปที่หนาจอเริ่มตนของคุณ ในหนา 82

การลบรายการออกจากมุมใดมุมหนึ่ง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะมุมใดมุมหนึ่งเพื่อขยายมุมนั้น
2 แตะรายการในมุมนั้นคางไวจนกระทั่งโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไวใน 

การเอารายการออกจากมุมใดมุมหนึ่ง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะมุมใดมุมหนึ่งเพื่อขยายมุมนั้น
2 แตะรายการที่อยูในมุมนั้นคางไวจนกวาโทรศัพทจะสั่น จากนั้นลากรายการออกจากมุมและวาง

รายการไวบนพื้นที่ใดๆ ของ หนาจอเริ่มตน

การเพิ่มปุมลัดไวในหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > ปุมลัด
3 คนหาและเลือกปุมลัด

เพิ่มปุมลัดโปรแกรมโดยตรงจากหนาจอโปรแกรมโดยการแตะโปรแกรมคางไว

การเพิ่มโฟลเดอรในหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > โฟลเดอร
3 ปอนชื่อโฟลเดอร แลวแตะ เสร็จ

ลากรายการที่ตองการไปวางทับดานบนของรายการอื่นบนหนาจอเริ่มตนของคุณเพื่อสรางโฟลเดอรโดยอัตโนมัติ

ถาตองการเพิ่มรายการในโฟลเดอร
• สัมผัสรายการที่ตองการคางไวจนกระทั่งรายการดังกลาวสั่นและโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไวใน

โฟลเดอร

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร
1 แตะโฟลเดอรเพื่อเปด
2 สัมผัสแถบชื่อของโฟลเดอรเพื่อแสดงฟลด ชื่อโฟลเดอร
3 ปอนชื่อโฟลเดอรใหมแลวแตะ เสร็จ

การยายรายการในหนาจอเริ่มตน
1 กด  เพื่อเปด หนาจอเริ่มตน
2 แตะรายการคางไวจนกระทั่งรายการดังกลาวขยายขึ้นและโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไปยัง

ตำแหนงใหม

ถาตองการลบรายการจากหนาจอเริ่มตน
• สัมผัสรายการที่ตองการคางไวจนกระทั่งรายการดังกลาวสั่นและโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไวใน

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอเริ่มตน
ปรับแตงหนาจอเริ่มตนในสไตลของคุณโดยใชภาพพื้นหลังและธีมตางๆ
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การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหกด 
2 แตะ ภาพพื้นหลัง แลวเลือกภาพบนหนาจอที่ตองการ

คุณสามารถใชภาพที่คุณถายหรือภาพเคลื่อนไหวได ไปที่ Android Market™ และแหลงอื่นๆ เพื่อดาวนโหลดภาพบนหนาจอชนิด
ตางๆ เชน ภาพบนหนาจอที่จะเปลี่ยนไปตามชั่วโมงตางๆ

การตั้งคาธีม
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ ธีม แลวเลือกธีมที่ตองการ

เมื่อคุณเปลี่ยนธีม พื้นหลังอาจเปลี่ยนดวยในบางโปรแกรม

การเขาสูและการใชโปรแกรม
เปดโปรแกรมไดจากปุมลัดบนหนาจอ หนาจอเริ่มตน ของคุณหรือจากหนาจอโปรแกรม

หนาจอโปรแกรม
หนาจอโปรแกรมที่คุณสามารถเปดไดจากหนาจอ หนาจอเริ่มตน จะมีโปรแกรมที่คุณไดติดตั้งและ
ดาวนโหลดไวในโทรศัพทของคุณ
หนาจอโปรแกรมอาจจะกวางกวาความกวางของหนาจอปกติ คุณจึงอาจจะตองปดหนาจอไปทางซายหรือ
ขวาเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด

วิธีการเปดหนาจอโปรแกรม

• จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 

วิธีการเรียกดูหนาจอโปรแกรม
• เปดหนาจอโปรแกรมแลวปดหนาจอไปทางขวาหรือซาย

การสรางปุมลัดใหแกโปรแกรมในหนาจอเริ่มตน
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะที่โปรแกรมคางไวจนปรากฏขึ้นบนหนาจอ หนาจอเริ่มตน ของคุณ แลวลากไปยังตำแหนงที่

ตองการ

การแบงปนโปรแกรมจากหนาจอโปรแกรม
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะที่โปรแกรมคางไวจนปรากฏขึ้นบนหนาจอ หนาจอเริ่มตน ของคุณ แลวลากไปยัง 
3 เลือกตัวเลือกและยืนยัน หากจำเปน แลวคุณก็จะสามารถแบงปนโปรแกรมที่คุณชอบกับเพื่อนๆ

เพื่อใหพวกเขาสามารถดาวนโหลดและใชงานได

การเปดและปดโปรแกรม

การเปดแอพพลิเคชั่น
• แตะที่โปรแกรมจาก หนาจอเริ่มตน หรือหนาจอโปรแกรม
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ถาตองการปดแอพพลิเคชั่น
• กด 

แอพพลิเคชั่นบางแอพพลิเคชั่นจะหยุดเมื่อคุณกด  เพื่อออก แตบางแอพพลิเคชั่นจะยังคงทำงานอยูเบื้องหลัง ในกรณีแรก ครั้ง
ตอไปที่คุณเขาสูแอพพลิเคชั่น คุณจะสามารถดำเนินการตอจากจุดสุดทาย โปรดจำไววาแอพพลิเคชั่นบางแอพพลิเคชั่นอาจจะกอ
ใหเกิดคาใชจายในการเชื่อมตอขอมูลเมื่อทำงานอยูในเบื้องหลัง เชน บริการเครือขายทางสังคม

หนาตางโปรแกรมที่ใชลาสุด
คุณสามารถดูและเขาถึงโปรแกรมที่ใชงานลาสุดไดจากหนาตางนี้

ถาตองการเปดหนาตางโปรแกรมที่ใชงานลาสุด
• กด คางไว

เมนูโปรแกรม
คุณสามารถเปดเมนูไดตลอดเวลาระหวางที่คุณใชโปรแกรมโดยการกดปุม  บนโทรศัพท เมนูจะมี
ลักษณะแตกตางไปโดยขึ้นอยูกับโปรแกรมที่คุณกำลังใช

การเปดเมนูในโปรแกรม
• ในขณะที่ใชโปรแกรม ใหกด 

บางโปรแกรมอาจไมมีเมนู

การจัดเรียงหนาจอโปรแกรมใหม
ยายโปรแกรมไปยังตำแหนงตางๆ ของหนาจอตามความตองการ

การจัดเรียงโปรแกรมในหนาจอโปรแกรม
1 จากหนาจอเริ่มตนของคุณ ใหแตะ  เพื่อไปที่หนาจอโปรแกรม
2 แตะ  และเลือกตัวเลือก

วิธีการยายโปรแกรมในหนาจอโปรแกรม
1 เปดหนาจอโปรแกรม แลวแตะ 
2 สัมผัสรายการที่ตองการคางไวจนกระทั่งรายการดังกลาวสั่นและโทรศัพทสั่น แลวลากรายการไปยัง

ตำแหนงใหมที่ตองการ
3 แตะ  เพื่อออกจากโหมดแกไข

คุณจะสามารถยายโปรแกรมไดเมื่อเลือก  เทานั้น

การถอนการติดตั้งโปรแกรมจากหนาจอโปรแกรม
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 แตะ  โปรแกรมที่ถอนการติดตั้งไดทั้งหมดจะถูกมารกดวยไอคอน 
3 แตะโปรแกรมที่คุณตองการถอนการติดตั้ง จากนั้นแตะ ตกลง
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สถานะและการแจงเตือน
แถบสถานะที่ดานบนสุดของหนาจอจะแสดงวามีอะไรเกิดขึ้นกับโทรศัพทของคุณบาง ทางดานซายจะแสดง
การแจงเตือนเมื่อมีอะไรใหมๆ หรือมีการดำเนินการใดอยู ตัวอยางเชน การแจงเตือนขอความใหมและ
ปฏิทินจะปรากฏขึ้นที่นี่ ทางดานขวาจะแสดงความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่ และขอมูลอื่นๆ

ตรวจสอบการแจงเตือนและความคืบหนาของกิจกรรมตางๆ
คุณสามารถลากแถบสถานะลงเพื่อเปดแผงการแจงเตือนและรับขอมูลเพิ่มเติม ตัวอยางเชน เปดขอความ
ใหมหรือดูกิจกรรมตางๆ ไดจากปฏิทินในแผงการแจงเตือน นอกจากนี้คุณสามารถเปดโปรแกรมที่ทำงาน
อยู เชน เครื่องเลนเพลง

ถาตองการเปดแผงการแจงเตือน

• ลากแถบสถานะลง
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ถาตองการปดแผงการแจงเตือน

• ลากแท็บที่ดานลางของแผงการแจงเตือนขึ้นดานบน

หากตองการเปดแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานจากแผงการแจง
• แตะไอคอนสำหรับแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานนั้นเพื่อเปดขึ้นมา

การเปดเมนูการตั้งคาโทรศัพทจากแผงการแจง
• แตะ 

การยกเลิกการแจงจากแถบการแจง
• วางนิ้วของคุณบนการแจงและปดไปทางซายหรือขวา

การลบการแจงออกจากแผงการแจง
• แตะ 

เมนูการตั้งคาโทรศัพท
ดูและเปลี่ยนการตั้งคาโทรศัพทของคุณจากเมนูการตั้งคา

การเขาถึงการตั้งคาโทรศัพท
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา

การพิมพขอความ
ใชแปนโทรศัพทหรือแปนพิมพบนหนาจอเพื่อปอนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระอื่นๆ แปนโทรศัพทจะคลาย
กับแปนพิมพบนตัวโทรศัพทมาตรฐาน 12 ปุม ในขณะที่แปนพิมพบนหนาจอจะมีเคาโครง QWERTY

แปนโทรศัพท
แปนโทรศัพทจะคลายกับแปนพิมพบนตัวโทรศัพทมาตรฐาน 12 ปุม คุณสามารถใชตัวเลือกการคาดการณ
ตัวอักษร และการปอนขอความแบบกดปุมหลายครั้งได คุณสามารถเปดใชวิธีการปอนขอความสำหรับแปน
โทรศัพทผานการตั้งคาแปนพิมพ แปนโทรศัพทมีใหใชงานสำหรับการจัดวางแบบแนวตั้งเทานั้น
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การใชแปนโทรศัพท

1

6 7

8

4

3

2

5

1 เลือกตัวเลือกการปอนขอความ

2 เปลี่ยนตัวพิมพใหญเล็กและเปด Caps Lock

3 แสดงตัวเลข

4 แสดงสัญลักษณและไอคอนยิ้ม

5 เวนวรรค

6 เปดเมนูการตั้งคาการปอนขอมูลที่ตองการเปลี่ยน เชน การเขียนภาษา ปุมนี้ยังใชเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนเมื่อมีการเลือก
ภาษาที่ปอนมากกวาหนึ่งภาษา

7 ขึ้นบรรทัดใหมหรือยืนยันการปอนขอความ

8 ลบตัวอักษรกอนเคอรเซอร

ภาพประกอบทั้งหมดนี้ใชเพื่อเปนภาพประกอบเทานั้น และอาจไมสามารถอธิบายโทรศัพทจริงไดอยางแมนยำ

การแสดงแปนโทรศัพทเพื่อปอนขอความ
• ในขณะที่ถือโทรศัพทในแนวตั้ง ใหแตะที่ชองปอนขอความ

การปอนขอความโดยใชแปนโทรศัพท
เมื่อใชงานแปนโทรศัพท คุณจะสามารถเลือกการปอนขอมูลไดจากสองตัวเลือก:

• เมื่อ  ปรากฏขึ้นในแปนโทรศัพท ใหแตะปุมตัวอักษรแตละปุมเพียงหนึ่งครั้ง แมวาตัวอักษรที่คุณตองการ
จะไมใชตัวแรกของปุมนั้นก็ตาม แตะคำที่ปรากฏหรือแตะ  เพื่อดูคำที่แนะนำมากขึ้นและเลือกคำจาก
รายการ

• เมื่อ  ปรากฏขึ้นในแปนโทรศัพท ใหแตะที่ปุมบนหนาจอสำหรับตัวอักษรที่คุณตองการปอน กดปุมนี้ไป
เรื่อยๆ จนกวาตัวอักษรที่ตองการจะถูกเลือก จากนั้นใชวิธีเดียวกันนี้สำหรับการปอนตัวอักษรตอๆ ไป

การซอนแปนโทรศัพท
• เมื่อแปนโทรศัพทเปดอยู ใหกด 

ถาตองการเปลี่ยนระหวางอักษรตัวพิมพใหญและตัวอักษรตัวพิมพเล็ก
• กอนจะเขาจดหมาย ใหแตะ  เพื่อเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญ  หรือทำซ้ำในทางกลับกัน

ถาตองการเปดใช Caps Lock
• กอนที่คุณจะพิมพขอความ ใหแตะ  หรือ  จนกวา  จะปรากฏ

การปอนตัวเลขโดยใชแปนโทรศัพท
• เมื่อแปนโทรศัพทเปดขึ้น ใหแตะ  แปนโทรศัพทที่มีตัวเลขจะปรากฏ
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การแทรกสัญลักษณและไอคอนยิ้มโดยใชแปนโทรศัพท
1 เมื่อแปนโทรศัพทเปดขึ้น ใหแตะ  ตารางที่มีสัญลักษณและไอคอนยิ้มจะปรากฏ
2 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม แตะที่สัญลักษณหรือไอคอนยิ้มเพื่อเลือก

ถาตองการลบอักขระ
• แตะเพื่อวางเคอรเซอรไวหลังตัวอักษรที่คุณตองการลบ แลวแตะ 

วิธีการขึ้นบรรทัดใหม
• เมื่อคุณปอนขอความ ใหแตะที่  เพื่อขึ้นบรรทัดใหม

การเลือกขอความ
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหสัมผัสฟลดขอความคางไว หรือแตะสองครั้งภายในฟลดขอความนั้น
2 ระบบจะไฮไลตคำที่คุณสัมผัสดวยแท็บบนดานขางทั้งสองขาง ลากแท็บเหลานั้นไปทางซายหรือขวา

เพื่อเลือกขอความเพิ่มเติม

การแกไขขอความในการจัดวางแนวตั้ง
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหสัมผัสฟลดขอความคางไวจนกวาแถบแอปพลิเคชันจะปรากฏขึ้น
2 เลือกขอความที่คุณตองการแกไข แลวจึงใชแถบแอปพลิเคชันนั้นในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ตามที่คุณตองการ

หากตองการวางขอความจากคลิปบอรด คุณยังสามารถสัมผัสฟลดขอความคางไวจนกวา วาง จะปรากฏขึ้น แลวแตะ วาง ไดอีก
ดวย

แถบแอปพลิเคชัน

1 32 54

1 ปดแถบแอปพลิเคชัน

2 เลือกขอความทั้งหมด

3 ตัดขอความ

4 คัดลอกขอความ

5 วางขอความ

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีขอความจัดเก็บอยูบนคลิปบอรดเทานั้น

การแกไขขอความในการจัดวางแนวนอน
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหสัมผัสฟลดขอความคางไวจนกวา แกไข... จะปรากฏขึ้น
2 เลือกขอความที่คุณจะใชงาน แลวแตะ แกไข... และเลือกตัวเลือก

หากตองการวางขอความจากคลิปบอรด คุณยังสามารถสัมผัสฟลดขอความคางไวจนกวา วาง จะปรากฏขึ้น แลวแตะ วาง ไดอีก
ดวย

แปนพิมพบนหนาจอ
แตะปุมตางๆ บนแปนพิมพ QWERTY บนหนาจอเพื่อปอนขอความไดอยางสะดวก บางโปรแกรมจะเปดแปน
พิมพบนหนาจอโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเปดแปนพิมพนี้ไดโดยสัมผัสที่ชองขอความ
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การใชปุมกดบนหนาจอ
12:453G

.,

5
1

6
7

432

1 เปลี่ยนขนาดตัวอักษรและเปดแค็ปล็อค ในบางภาษา ปุมนี้จะใชเพื่อเขาถึงตัวอักษรพิเศษในภาษาดังกลาว

2 ปดการดูปุมกดบนหนาจอ

3 แสดงตัวเลขและเครื่องหมาย สัมผัสคางไวเพื่อแสดงไอคอนยิ้ม

4 เวนวรรค

5 เปดเมนูการตั้งคาการปอนขอมูลเพื่อเปลี่ยน เชน การเขียนภาษา ปุมนี้เปลี่ยนภาษาที่เขียนดวยเมื่อเลือกภาษาที่ปอน
มากกวาหนึ่งภาษา

6 ขึ้นบรรทัดใหมหรือยืนยันการปอนขอความ

7 ลบตัวอักษรกอนเคอรเซอร

ภาพประกอบทั้งหมดนำมาใชเปนภาพประกอบเทานั้น และอาจไมสามารถอธิบายถึงโทรศัพทที่แทจริงได

การเปดแปนพิมพบนหนาจอเปนครั้งแรก
• ถือโทรศัพทของคุณในแนวนอนและแตะที่ชองปอนขอความ
• หากตองการใชแปนพิมพบนหนาจอในแนวตั้ง ใหแตะที่ชองปอนขอความ จากนั้นแตะ  หรือแตะ

 คางไวหากคุณไดเลือกภาษามากกวาหนึ่งภาษา แตะ แปนพิมพแนวตั้ง และเลือกตัวเลือก

หลังจากที่คุณตั้งคาแลว คุณสามารถเปดใชแปนพิมพบนหนาจอไดงายๆ โดยแตะที่ชองปอนขอความ

การสลับไปมาระหวางแปนพิมพบนหนาจอและแปนโทรศัพท
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหแตะ  หรือสัมผัส  คางไวหากคุณไดเลือกภาษามากกวาหนึ่งภาษา
2 แตะ แปนพิมพแนวตั้ง และเลือกตัวเลือก

โปรดจำไววาแปนโทรศัพทมีใหใชงานสำหรับการจัดวางแบบแนวตั้งเทานั้น

การปอนขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอ
• ในการปอนอักขระที่แสดงบนแปนพิมพ ใหแตะอักขระนั้น
• หากตองการปอนตัวอักษรที่ตางจากปกติ ใหสัมผัสตัวอักษรบนแปนพิมพปกติคางไวเพื่อดูรายการ

ตัวเลือกที่มีให หลังจากนั้นจึงเลือกจากรายการ ตัวอยางเชน การใสตัวอักษร "é" ใหสัมผัสอักษร "e"
คางไวจนกระทั่งมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาแลวเลื่อนนิ้วของคุณไปยังตัวอักษร "é"

การปอนตัวเลขหรือสัญลักษณ
• เมื่อปอนขอความ ใหแตะ  แปนพิมพที่มีตัวเลขและสัญลักษณจะปรากฏ แตะ  เพื่อดูตัวเลือก

เพิ่มเติม

การแทรกสัญลักษณยิ้ม
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหสัมผัส  คางไว
2 เลือกสัญลักษณยิ้ม
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การตั้งคาแปนพิมพและแปนโทรศัพท
คุณสามารถเลือกการตั้งคาสำหรับแปนพิมพบนหนาจอ และแปนโทรศัพท เชน ภาษาที่ใชเขียนและการแกไข
อัตโนมัติ

การเขาถึงการตั้งคาแปนพิมพบนหนาจอและแปนโทรศัพท
• เมื่อคุณปอนขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอหรือแปนโทรศัพท ใหแตะ  หากคุณเลือกภาษาที่

ใชเขียนมากกวาหนึ่งภาษา ใหแตะ  คางไวแทน

การเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนโดยใชแปนพิมพบนหนาจอหรือแปนโทรศัพท
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหแตะ  หรือสัมผัส  คางไวหากคุณไดเลือกภาษามากกวาหนึ่งภาษา
2 แตะ การเขียนภาษา แลวเลือกภาษาที่คุณตองการใชในการเขียน
3 หากคุณเลือกภาษาที่ปอนมากกวาหนึ่งภาษา ใหแตะ  เพื่อสลับไปมาระหวางภาษาที่ใชเขียนที่

เลือก

การสลับแปนพิมพ
1 เมื่อคุณปอนขอความ ใหลากแถบสถานะลงมาขางลางเพื่อเปดแผงการแจง
2 แตะ เลือกวิธีปอนขอความ แลวเลือกตัวเลือก

การตั้งคาการปอนขอความ
เมื่อปอนตัวอักษร คุณจะสามารถเขาถึงเมนูการตั้งคาการปอนขอความที่จะชวยใหคุณกำหนดตัวเลือกการ
คาดการณตัวอักษรได ตัวอยางเชน คุณจะสามารถเลือกไดวาคุณตองการใหโทรศัพทแสดงคำทางเลือกและ
คำที่ถูกตองตามที่คุณพิมพ หรือใหโปรแกรมจดจำคำใหมที่คุณเขียนได

การเปลี่ยนการตั้งคาการปอนขอความ
1 เมื่อคุณปอนขอความโดยใชแปนพิมพบนหนาจอหรือแปนโทรศัพท ใหแตะ  หรือแตะ  คางไว
2 แตะ การตั้งคาการปอนขอความ
3 เลือกการตั้งคาที่ตองการ

การปรับแตงโทรศัพทของคุณ
ปรับแตงโทรศัพทของคุณตามความตองการโดยการปรับแตงคาตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาษาของโทรศัพท
และการตั้งคาความเปนสวนตัว

การปรับระดับเสียง
คุณสามารถปรับเสียงเรียกเขาสำหรับการโทรศัพท และการแจงเตือน ตลอดจนการเลนเพลงและวิดีโอ

ถาตองการปรับระดับเสียงกริ่งดวยปุมระดับเสียง
• กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

ถาตองการปรับระดับเสียงการเลนสื่อดวยปุมระดับเสียง
• เมื่อเลนเพลงหรือชมวิดีโอ ใหกดปุมระดับเสียงขึ้นหรือลง

การตั้งคาโทรศัพทใหเขาสูโหมดไมมีเสียง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 เลือก โหมดไมมีเสียง แลวเลือก ปดเสียง
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การตั้งคาโทรศัพทใหเขาสูโหมดสั่น
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 เลือก โหมดไมมีเสียง แลวเลือก สั่น

ถาตองการตั้งคาโทรศัพทเปนโหมดสั่นและเสียงเรียกเขา
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 เลือก โหมดไมมีเสียง แลวเลือก ปด
4 มารกชองตัวเลือก สั่นและมีเสียง

การเพิ่มความดังของลำโพง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 มารกชองตัวเลือก xLOUD™

เวลาและวันที่
คุณสามารถแกไขเวลาและวันที่ในโทรศัพท

การตั้งคาวันที่ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > วันที่และเวลา
3 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก วันที่และเวลาอัตโนมัติ ถามีการมารกไว
4 แตะ ตั้งวันที่
5 ปรับวันที่โดยการเลื่อนขึ้นลง
6 แตะ ตั้ง

การตั้งคาเวลาดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > วันที่และเวลา
3 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก วันที่และเวลาอัตโนมัติ ถามีการมารกไว
4 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก ใชรูปแบบ 24 ชั่วโมง ถามีการมารกไว
5 แตะ ตั้งเวลา
6 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับชั่วโมงและนาที
7 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับระหวาง am และ pm
8 แตะ ตั้ง

การตั้งคาเขตเวลา
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > วันที่และเวลา
3 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก เขตเวลาอัตโนมัติ ถามีการมารกไว
4 แตะ ตั้งเขตเวลา
5 เลือกตัวเลือก

การตั้งคารูปแบบวันที่
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > วันที่และเวลา > เลือกรูปแบบวันที่
3 เลือกตัวเลือก
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การตั้งคาเสียงเรียกเขา

การตั้งคาเสียงเรียกเขาของโทรศัพท
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง > เสียงริงโทนของโทรศัพท
3 เลือกเสียงเรียกเขา
4 แตะ เสร็จ

การเปดใชสัญญาณเสียงโทน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 มารกชองตัวเลือก เสียงสัมผัสแปนโทร และ เสียงเมื่อสัมผัส

การเลือกเสียงเรียกเขาสำหรับการแจง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง > การแจงตามคาเริ่มตน
3 เลือกเสียงเรียกเขา
4 แตะ เสร็จ

การตั้งคาหนาจอ

การปรับความสวางของหนาจอ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > จอแสดงผล > ความสวาง
3 ถาตองการลดความสวางของหนาจอ ใหลากตัวเลื่อนไปทางซายถาตองการเพิ่ม ใหลากตัวเลื่อนไป

ทางขวา
4 แตะ ตกลง

ระดับความสวางจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณสำหรับเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี ่โปรดดูที่ การ
เพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี ่ในหนา 17.

การตั้งคาใหหนาจอสั่น
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เสียง
3 มารกชองตัวเลือก สั่นเมื่อสัมผัส ขณะนี้หนาจอจะสั่นเมื่อคุณแตะซอฟทคียและบางแอปพลิเคชัน

การปรับเวลาที่ไมใชงาน กอนที่หนาจอจะดับลง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > จอแสดงผล > สลีป
3 เลือกตัวเลือก

ถาตองการปดหนาจออยางรวดเร็ว ใหกดปุมเปด/ปดคางไวสักครู 

การเปดใชงานหนาจอไวตลอดขณะที่โทรศัพทกำลังชารจ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา
3 มารกชองตัวเลือก แสดงหนาจอเสมอ

ภาษาของโทรศัพท
คุณสามารถเลือกภาษาที่จะใชในโทรศัพทได
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การเปลี่ยนภาษาของเครื่อง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ภาษาและการปอนขอความ > ภาษา
3 เลือกตัวเลือก

หากคุณเลือกภาษาผิดและไมสามารถอานขอความของเมนูได ใหคนหาและแตะไอคอน ตั้งคา  แลวเลือกรายการดานขาง 
และเลือกรายการแรกของเมนูตอไปนี ้คุณจะสามารถเลือกภาษาที่คุณตองการได

โหมดเครื่องบิน
ในโหมดเครื่องบิน ตัวรับสงสัญญาณเครือขายของโทรศัพทและสัญญาณวิทยุจะถูกปดเพื่อไมใหไปรบกวน
การทำงานของอุปกรณที่มีความไวตอคลื่นสัญญาณ อยางไรก็ตาม คุณจะยังคงสามารถเลนเกม ฟงเพลง ดู
วิดีโอและเนื้อหาอื่นๆ ได หากเนื้อหาดังกลาวไดถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจำหรือหนวยความจำ
ภายในของคุณ คุณยังสามารถใชงานเสียงปลุกไดอีกดวยหากเปดใชงาน

การเปดใชโหมดเครื่องบินจะเปนการลดการใชงานแบตเตอรี่

การเปดโหมดใชงานบนเครื่องบิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม...
3 มารกชองตัวเลือก โหมดใชงานบนเครื่องบิน

คุณยังสามารถเลือก โหมดใชงานบนเครื่องบิน จากเมนู ตัวเลือกโทรศัพท ไดอีกดวย หากตองการเขาถึงเมน ูตัวเลือก
โทรศัพท ใหกดปุมเปด/ปด  คางไว

หนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกเนื้อหาในการดหนวยความจำ และในหนวยความจำของโทรศัพท เพลง วิดีโอคลิป และ
ภาพถายจะถูกบันทึกในการดหนวยความจำขณะที่โปรแกรม รายชื่อและขอความจะบันทึกในหนวยความจำ
ของโทรศัพท

คุณสามารถยายบางโปรแกรมจากหนวยความจำของโทรศัพทไปยังการดหนวยความจำได

การยายแอปพลิเคชันไปที่การดหนวยความจำ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > แอปพลิเคชัน
3 แตะแอปพลิเคชันที่ตองการ
4 แตะ ยายไปยังการด SD

บางแอปพลิเคชันอาจไมสามารถยายจากหนวยความจำของโทรศัพทไปยังการดหนวยความจำได

การดหนวยความจำ
คุณอาจตองซื้อการดหนวยความจำแยกตางหาก

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการดหนวยความจำ microSD™ ซึ่งใชสำหรับเนื้อหาสื่อ การดประเภทนี้สามารถ
ใชเปนการดหนวยความจำที่พกพาไดสำหรับอุปกรณชนิดอื่นที่ใชรวมกันได

ถาไมมีการดหนวยความจำ คุณจะไมสามารถใชกลอง หรือเลนหรือดาวนโหลดไฟลเพลงและวิดีโอคลิปได

การถอดการดหนวยความจำออกอยางปลอดภัย
คุณสามารถถอดการดหนวยความจำออกจากโทรศัพทอยางปลอดภัยไดทุกเมื่อในขณะที่โทรศัพทปดอยู
หากคุณตองการถอดการดหนวยความจำออกจากโทรศัพทในระหวางที่เปดโทรศัพทอยู คุณจะตองเลิกการ
เชื่อมตอการดหนวยความจำกอนที่จะสามารถถอดการดหนวยความจำออกจากโทรศัพทไดอยางปลอดภัย
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การดำเนินการนี้จะสามารถชวยปองกันการดหนวยความจำและขอมูลที่จัดเก็บอยูภายในไมใหเกิดความเสีย
หาย

การเลิกใชงานการดหนวยความจำ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > หนวยความจำ > เลิกตอเชื่อมการด SD

การฟอรแมตการดหนวยความจำ
คุณสามารถฟอรแมตการดหนวยความจำของโทรศัพทได เชน เพื่อเพิ่มหนวยความจำที่วาง ซึ่งหมายความ
วาคุณจะลบขอมูลทั้งหมดในการด

เนื้อหาทั้งหมดในการดหนวยความจำจะถูกลบเมื่อคุณฟอรแมต โปรดตรวจสอบวาคุณไดสำรองขอมูลทุกอยางที่ตองการเก็บไวกอน
ที่จะฟอรแมตการดหนวยความจำ ถาตองการสำรองเนื้อหา คุณจะสามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่บท การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 117

การฟอรแมตการดหนวยความจำ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > หนวยความจำ > เลิกตอเชื่อมการด SD
3 หลังจากที่คุณถอดการดหนวยความจำออก แตะ ลบการด SD

แฮนดฟรีสเตอริโอแบบพกพา

ถาตองการใชแฮนดฟรี
1 เชื่อมตอแฮนดฟรีแบบพกพา
2 ถาตองการรับสาย ใหกดปุมจัดการการโทร ถาคุณฟงเพลงอยู เพลงจะหยุดเมื่อมีสายเขา และจะเลน

ตอเมื่อวางสาย
3 ถาตองการวางสาย ใหกดปุมจัดการการโทร

ถาไมมีแฮนดฟรีแบบพกพามาพรอมกับโทรศัพท คุณสามารถซื้อแยกตางหากได

การตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความ
ในการสงขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย และในการเขาถึงอินเทอรเน็ต คุณตองมีการเชื่อมตอ
ขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ 2G/3G และการตั้งคาที่ถูกตอง มีหลายวิธีในการรับการตั้งคาเหลานี้:

• สำหรับเครือขายและผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่สวนมาก การตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความถูกตั้งมาลวงหนาใน
โทรศัพทของคุณ ซึ่งคุณสามารถเริ่มใชอินเทอรเน็ตและสงขอความไดทันที

• ในบางกรณี คุณจะไดรับตัวเลือกในการดาวนโหลดการตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความในครั้งแรกที่คุณเปดโทรศัพท
และยังสามารถดาวนโหลดการตั้งคาเหลานี้ในภายหลังจากเมนู ตั้งคา
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• คุณสามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอินเทอรเน็ตและเครือขายในโทรศัพทดวยตนเองไดตลอดเวลา ติดตอผูใหบริการเครือ
ขายเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความ

การดาวนโหลดการตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Xperia™ > การตั้งคาอินเทอรเน็ต

การดูชื่อจุดเชื่อมตอ (APN) ปจจุบัน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
3 แตะ ชื่อจุดเชื่อมตอ

ถาคุณมีการเชื่อมตอหลายรายการ การเชื่อมตอเครือขายที่ใชงานอยูจะมีปุมที่มีเครื่องหมายกำกับไวทางดานขวา

การกำหนดการตั้งคา APN ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ > ชื่อจุดเชื่อมตอ
3 กด 
4 แตะ APN ใหม
5 แตะ ชื่อ และปอนชื่อโพรไฟลเครือขายที่คุณตองการสราง
6 แตะ APN และปอนชื่อจุดเชื่อมตอ
7 ปอนขอมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ผูใหบริการเครือขายกำหนด
8 กด  และแตะ บันทึก 

ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายของคุณ

การตั้งคาอินเทอรเน็ตเปนคาเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ > ชื่อจุดเชื่อมตอ
3 กด 
4 แตะ รีเซ็ตเปนคาเริ่มตน

ขอมูลการใช
เพื่อจุดประสงคดานคุณภาพ Sony Ericsson ไดทำการจัดเก็บรายงานขอผิดพลาดและสถิติการใชโทรศัพท
ของคุณโดยไมแสดงชื่อ ขอมูลที่เก็บรวบรวมนั้นจะไมมีขอมูลสวนบุคคล ตามคาเริ่มตน ตัวเลือกการสง
ขอมูลการใชจะไมเปดใช แตคุณสามารถเลือกเปดใชงานไดหากคุณตองการ

การสงขอมูลการใช
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Xperia™ > การตั้งคาขอมูลการใชงาน
3 มารกชองตัวเลือก สงขอมูลการใชงาน

การปดการรับสงขอมูล
คุณสามารถเลิกใชการเชื่อมตอขอมูลผานเครือขาย 2G/3G กับโทรศัพทของคุณทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ดาวนโหลดขอมูลและการซินโครไนซที่ไมตองการ ติดตอผูใหบริการเครือขายหากคุณตองการขอมูลอยาง
ละเอียดเกี่ยวกับการสมัครรับบริการคาใชจายการรับสงขอมูลและแผนการของคุณ

เมื่อไมมีการสงขอมูล คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอ Wi-Fi™ และ Bluetooth™ ได คุณยังสามารถสงและรับขอความมัลติมีเดียได
อีกดวย
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การปดการรับสงขอมูลทั้งหมด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
3 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก เปดการใชขอมูล

โรมมิ่งขอมูล
ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจใชการเชื่อมตอขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ผาน 2G/3G นอกเครือ
ขายเริ่มตนของคุณได (โรมมิ่ง) โปรดทราบวาอาจมีคาบริการในการรับสงขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

บางครั้งโปรแกรมอาจใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขายเริ่มตนของคุณโดยไมมีการแจงเตือน ตัวอยางเชน เมื่อสงคำขอคนหา
และการซินโครไนซ อาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการดาตาโรมมิ่ง โปรดสอบถามผูใหบริการของคุณ

การเปดใชการโรมมิ่งขอมูล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
3 มารกชองตัวเลือก โรมมิ่งขอมูล

คุณไมสามารถจะเปดใชการโรมมิ่งขอมูลไดเมื่อปดการเชื่อมตอขอมูล

การตั้งคาเครือขาย
โทรศัพทของคุณจะสลับไปมาระหวางเครือขายโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับเครือขายที่สามารถใชไดในตำแหนง
ตางๆ ตามคาเริ่มตน โทรศัพทของคุณจะไดรับการกำหนดคาใหใชโหมดเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เร็ว
ที่สุดที่สามารถใชไดสำหรับขอมูล แตคุณสามารถกำหนดคาโทรศัพทของคุณดวยตนเองใหใชเฉพาะโหมด
เครือขาย 2G ที่ชากวาสำหรับขอมูล เพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่สำหรับการชารจแตละครั้งได คุณยัง
สามารถกำหนดคาโทรศัพทของคุณใหใชโหมดเครือขายชุดอื่น หรือมีการทำงานที่แตกตางเมื่อโรมมิ่งได

การเลือกโหมดเครือขาย
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
3 แตะ โหมดเครือขาย
4 เลือกโหมดเครือขาย

การเลือกเครือขายอื่นดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ > ผูใหบริการเครือขาย
3 แตะ โหมดคนหา
4 เมื่อหนาตางปอปอัพปรากฏขึ้น ใหแตะ โดยผูใช
5 เลือกเครือขาย

ถาคุณเลือกเครือขายดวยตนเอง โทรศัพทของคุณจะไมคนหาเครือขายอื่น แมวาคุณจะออกจากระยะของเครือขายที่เลือกไวดวย
ตนเองก็ตาม

การเปดใชการเลือกเครือขายอัตโนมัติ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ > ผูใหบริการเครือขาย
3 แตะ โหมดคนหา
4 แตะ อัตโนมัติ
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การโทร

การโทรฉุกเฉิน
โทรศัพทของคุณรองรับเบอรโทรฉุกเฉินสากล เชน 112 หรือ 911 คุณสามารถใชเบอรเหลานี้ไดตามปกติเมื่อ
ตองการโทรออกในกรณีฉุกเฉินในประเทศอื่น โดยอาจใสหรือไมใส SIM การดก็ได หากคุณอยูภายในพื้นที่
ใหบริการของเครือขาย

การโทรฉุกเฉิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินและแตะ โทร ถาตองการลบหมายเลข ใหแตะ 

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินไดโดยไมจำเปนตองใส SIM การดหรือเมื่อการโทรออกถูกระงับใช

ถาตองการโทรฉุกเฉินขณะที่ SIM การดถูกล็อค
1 แตะ การโทรฉุกเฉิน
2 ปอนหมายเลขฉุกเฉินและแตะ โทร ถาตองการลบหมายเลข ใหแตะ 

การจัดการการโทร
คุณสามารถโทรออกโดยการหมุนหมายเลขดวยตนเอง แตะหมายเลขที่บันทึกไวในขอมูลรายชื่อติดตอ หรือ
แตะหมายเลขโทรศัพทในบันทึกการโทรของคุณ
เมื่อคุณโทรออก ไมโครโฟนหลักของคุณจะทำงานรวมกับไมโครโฟนตัวที่สองเพื่อตัดสัญญาณรบกวนและ
เสียงรอบขาง

อยาปดบังไมโครโฟนตัวที่สองในขณะที่ใชโทรศัพท

การโทรออกโดยการหมุนหมายเลข
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท
3 ปอนหมายเลขของผูรับและแตะ โทร ถาตองการลบหมายเลข ใหแตะ 

ถาตองการวางสาย
• แตะ 

การโทรทางไกลตางประเทศ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท
3 สัมผัส 0 คางไวจนกระทั่งเครื่องหมาย “+” ปรากฏขึ้น
4 ปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (โดยไมตองปอนเลขศูนยนำหนา) และหมายเลขโทรศัพท จากนั้นแตะ

โทร

ถาตองการรับสาย

• ใหลาก  ไปทางดานขวาของหนาจอ
ถาคุณใชหูฟงธรรมดาโดยไมมีไมโครโฟน คุณตองถอดหูฟงออกจากชองตอหูฟง เพื่อใหสามารถรับสายได
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ถาตองการปฏิเสธการรับสาย
• ลาก  ไปทางซายของหนาจอ

ถาตองการเปลี่ยนระดับเสียงของลำโพงในระหวางที่โทร
• กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

ถาตองการเปดลำโพงในขณะที่โทร
• แตะ 

ถาตองการปดเสียงไมโครโฟนในขณะที่โทร
• แตะ 

ถาตองการเปดหนาจอในขณะที่สนทนา
• กด 

ถาตองการปอนตัวเลขระหวางการโทร
1 ขณะโทร ใหแตะ  ปุมกดจะปรากฏ
2 ปอนตัวเลข

ถาตองการปดเสียงเรียกเขาสำหรับสายเขา
• เมื่อคุณไดรับสายโทรเขา ใหกดปุมระดับเสียง

การโทรลาสุด
ในบันทึกการโทร คุณสามารถดูการโทรที่ไมไดรับ  ไดรับ  และโทรออก  ลาสุด

การดูสายที่ไมไดรับ
1 เมื่อคุณมีสายที่ไมไดรับ  จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ใหลากแถบสถานะลง
2 แตะ สายที่ไมไดรับ

การโทรจากบันทึกการโทรของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพทขอมูลบันทึกการโทรจะปรากฏขึ้นที่สวนบนของหนาจอ
3 หากตองการโทรออกดวยหมายเลขนั้นโดยตรง ใหแตะที่หมายเลข หากตองการจะแกไขหมายเลข

กอนโทรออก ใหแตะที่หมายเลขคางไว แลวแตะ แกไขเบอรกอนโทร

คุณยังสามารถโทรออกดวยหมายเลขนั้นโดยการแตะ  > โทรกลับ

การเพิ่มหมายเลขจากบันทึกการโทรไปยังรายชื่อของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพทขอมูลบันทึกการโทรจะปรากฏขึ้นที่สวนบนของหนาจอ
3 สัมผัสและกดตัวเลขคางไว จากนั้นแตะ เพิ่มในรายชื่อ
4 แตะรายชื่อที่ตองการ หรือแตะ สรางรายชื่อใหม
5 แกไขรายละเอียดรายชื่อ และแตะ เสร็จ

วอยซเมล
หากการสมัครรับบริการของคุณครอบคลุมบริการวอยซเมล ผูโทรสามารถทิ้งขอความเสียงใหกับคุณเมื่อ
คุณไมไดรับสายได เบอรบริการวอยซเมลของคุณโดยปกติจะมีบันทึกไวใน SIM การด หากไมมีอยู สามารถ
ขอเบอรไดจากผูใหบริการและปอนดวยตัวเอง
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การปอนหมายเลขวอยซเมลของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การตั้งคาขอความเสียง > หมายเลขขอความเสียง
3 ปอนหมายเลขวอยซเมล
4 แตะ ตกลง

ถาตองการโทรเขาศูนยบริการวอยซเมลของคุณ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ โทรศัพท
3 สัมผัส 1 คางไว

การโทรหลายสาย
ถาคุณเปดใชการรอสาย คุณสามารถสนทนาไดหลายสายในเวลาเดียวกัน เมื่อทำงาน คุณจะไดรับแจงเปน
เสียงเตือนถาไดรับสายอีกสายหนึ่ง

เมื่อตองการเปดหรือปดการรอสายเรียกซอน
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การตั้งคาเพิ่มเติม
3 เมื่อตองการเปดหรือปดการรอสายเรียกซอน ใหแตะ สายเรียกซอน

ถาตองการปฏิเสธสายที่สอง
• เมื่อคุณไดยินเสียงบี๊ปเกิดขึ้นซ้ำๆ ระหวางการโทร ใหแตะ ไมวาง

ถาตองการรับสายที่สองและวางสายที่กำลังสนทนา
• เมื่อคุณไดยินเสียงบี๊ปเกิดขึ้นซ้ำๆ ระหวางการโทร ใหแตะ วางสายปจจุบันและรับสาย

ถาตองการรับสายที่สองและพักสายที่กำลังสนทนา
• เมื่อคุณไดยินเสียงบี๊ปเกิดขึ้นซ้ำๆ ระหวางการโทร ใหแตะ รับสาย

ถาตองการใชสายที่สอง
1 ในขณะที่สนทนาอยู ใหแตะ 
2 ปอนหมายเลขของผูรับและแตะ 
3 ถาผูรับรับสายแลว สายแรกจะถูกพักไว

และดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันกับสายหลังจากนั้น

ถาตองการสลับไปมาระหวางหลายสาย
• ถาตองการสลับไปยังสายหนึ่งและพักสายปจจุบัน ใหแตะหมายเลขหรือรายชื่อที่ตองการ

ถาตองการวางสายที่กำลังสนทนาและกลับไปยังสายที่พักไว
• แตะ 

การประชุมสาย
คุณสามารถใชการประชุมสายหรือการโทรศัพทหลายฝายเพื่อสนทนากับบุคคลอื่นสองคนขึ้นไปรวมกัน
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ถาตองการประชุมสาย
1 ในขณะที่สนทนาอยู ใหแตะ 
2 หมุนหมายเลขของผูเขารวมรายที่สอง และแตะ 
3 ถาผูเขารวมรายที่สองรับสายแลว สายแรกจะถูกพักไว
4 แตะ 

ถาตองการเพิ่มผูเขารวมอีก ใหทำซ้ำตามขั้นตอนที ่1 ถึง 4

การสนทนาเปนการสวนตัวกับผูเขารวมในการประชุมสาย
1 ในขณะประชุมสาย ใหแตะปุมที่แสดงจำนวนผูเขารวม ตัวอยางเชน แตะที่ ผูเขารวม 3 รายหากมีผู

เขารวมสามราย
2 แตะที่ชื่อของผูเขารวมที่คุณตองการสนทนาเปนการสวนตัว
3 เมื่อตองการสิ้นสุดการสนทนาเปนการสวนตัวและกลับไปที่การประชุมสาย ใหแตะ 

การวางสายผูเขารวมในการประชุมสาย
1 ในขณะประชุมสาย ใหแตะปุมที่แสดงจำนวนผูเขารวม ตัวอยางเชน แตะที่ ผูเขารวม 3 ราย หากมีผู

เขารวมสามราย
2 แตะ  ที่อยูถัดจากผูเขารวมที่คุณตองการวางสาย

ถาตองการสิ้นสุดการประชุมสาย
• ขณะโทร ใหแตะ 

การตั้งคาการโทร

การระงับการโทร
คุณสามารถระงับสายเรียกเขาและการโทรออกทั้งหมดหรือเฉพาะบางประเภทได เมื่อคุณใชการระงับการ
โทรเปนครั้งแรก คุณจะตองปอนรหัส PUK (Personal Unblocking Key) แลวใสรหัสผานใหม เพื่อเปดใชงาน
ฟงกชันระงับการโทร

การระงับสายเรียกเขาหรือการโทรออก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การบล็อกการโทร
3 เลือกตัวเลือก
4 ปอนรหัสผานและแตะ เปดใช

การสงตอสาย
คุณสามารถสงตอสาย เชน สงตอไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่น หรือบริการรับฝากขอความ

การโอนสาย
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การโอนสาย
3 เลือกตัวเลือก
4 ปอนหมายเลขที่คุณตองการโอนสาย แลวแตะ เปดใช

การปดการโอนสาย
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การโอนสาย
3 เลือกตัวเลือก แลวแตะ เลิกใช
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การแสดงหรือซอนหมายเลขโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซอนหมายเลขโทรศัพทที่ปรากฏบนอุปกรณของผูรับสาย เมื่อคุณโทรหา
บุคคลนั้น

การแสดงหรือซอนหมายเลขโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > การตั้งคาเพิ่มเติม > หมายเลขผูโทร

หมายเลขการโทรเบอรเฉพาะ
ถาคุณไดรับรหัส PIN2 จากผูใหบริการ คุณสามารถใชรายการหมายเลขการโทรเบอรเฉพาะ (FDN) เพื่อจำกัด
การโทรออก

การเปดใชหรือปดใชการโทรเบอรเฉพาะ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > เบอรโทรเฉพาะ
3 แตะ เปดใชงานโทรเบอรเฉพาะ หรือ เลิกใชงานโทรเบอรเฉพาะ
4 ปอนหมายเลข PIN2 และแตะ ตกลง

การเขาถึงรายการผูรับสายที่ยอมรับ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > เบอรโทรเฉพาะ > เบอรโทรเฉพาะ
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รายชื่อ
ใชแอพพลิเคชั่นรายชื่อติดตอเพื่อจัดเก็บและจัดการหมายเลข อีเมลแอดเดรส และขอมูลการติดตอทั้งหมด
ของคุณไวในที่เดียว เพียงแคแตะที่รายชื่อเพื่อดูการติดตอทั้งหมดกับรายชื่อติดตอดังกลาวในมุมมองที่อาน
ไดงาย

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อเขาสูโทรศัพทของคุณและซินโครไนซไวกับบัญชี Google™ , Microsoft® Exchange
ActiveSync® หรือบัญชีอื่นๆ ที่สนับสนุนการซินโครไนซ แอพพลิเคชั่นรายชื่อติดตอจะทำการสรางรายการ
ใหมโดยอัตโนมัติและจะชวยใหคุณจับคูขอมูลตางๆ เชนอีเมลแอดเดรสเขากับรายการที่มีอยูแลวดวย คุณ
ยังสามารถจัดการกระบวนการนี้ดวยตัวเองไดอีกดวย หากคุณตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดไป
ที่www.sonymobile.com/support.

การโอนรายชื่อไปยังโทรศัพทเครื่องใหมของคุณ

มีวิธีการโอนรายชื่อไปยังโทรศัพทเครื่องใหมของคุณไดหลายวิธี เลือกวิธีการโอนถายที่เหมาะกับ
สถานการณของคุณที่สุด

การถายโอนรายชื่อโดยใช PC
คุณสามารถใช PC เพื่อถายโอนรายชื่อจากโทรศัพทยี่หอตางๆ รวมถึง iPhone, Samsung, HTC และ Nokia
ได

คุณตองใช:
• PC แบบ Windows® พรอมการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
• สาย USB สำหรับโทรศัพทเครื่องเกาของคุณ
• สาย USB สำหรับโทรศัพท Android™ เครื่องใหมของคุณ
• โทรศัพทเครื่องเกาของคุณ
• โทรศัพท Android™ เครื่องใหมของคุณ

หากคุณไมมีสิ่งตางๆ ดานบน โปรดไปที่ www.sonymobile.com/support/contacts เพื่อดูรายละเอียดวิธีการอื่นๆ ในการโอนถาย
รายชื่อติดตอของคุณ

การใชโปรแกรม PC Companion เพื่อถายโอนรายชื่อ
หากคุณกำลังถายโอนรายชื่อโดยใชเครื่องพีซี ใหใชโปรแกรม PC Companion โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมที่ใช
ฟรี และไฟลการติดตั้งจะถูกบันทึกไวในโทรศัพทใหมของคุณ PC Companion ยังมีฟงกชั่นอื่นๆ อีกมาก รวม
ทั้ง ชวยอัพเดตซอฟตแวรใหกับโทรศัพทของคุณอีกดวย

ถาตองการติดตั้ง PC Companion
1 โทรศัพทใหม: เปดโทรศัพท Android™ ใหมของคุณและเชื่อมตอกับ PC โดยใชสาย USB
2 โทรศัพทใหม: แตะ ติดตั้ง เพื่อติดตั้ง PC Companion ไปยัง PC
3 คอมพิวเตอร: หากมีหนาตางปอบอัพปรากฏขึ้น ใหเลือก Run Startme.exe ในหนาตางปอบอัพที่

ปรากฏขึ้นใหม ใหคลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งและทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการติดตั้งใหเสร็จ
สิ้น
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วิธีการโอนรายชื่อไปยังโทรศัพทเครื่องใหมของคุณโดยใช PC Companion
1 ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้ง PC Companion ไวในเครื่อง PC ของคุณ
2 เปดโปรแกรม PC Companion ที่เครื่อง PC แลวคลิก Contacts Setup แลวปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อ

โอนถายรายชื่อของคุณ

การถายโอนรายชื่อโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร Apple® Mac®
สำหรับรายละเอียดวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอร Apple Mac เพื่อถายโอนรายชื่อติดตอจากโทรศัพทเครื่อง
เกาของคุณ โปรดไปที่ www.sonymobile.com/support/contacts

การถายโอนรายชื่อโดยใชบัญชีการซินโครไนซ
โทรศัพทของคุณสามารถทำงานรวมกับบัญชีการซินโครไนซทางออนไลนยอดนิยมตางๆ เชน Google
Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®หรือ Facebook™ หากคุณไดซิงครายชื่อในโทรศัพทเครื่องเกา
หรือเครื่องคอมพิวเตอรของคุณกับบัญชีทางออนไลนแลว คุณสามารถโอนถายรายชื่อไปยังโทรศัพทเครื่อง
ใหมโดยใชบัญชีดังกลาว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซินโครไนซ โปรดดู การซินโครไนซขอมูลบน
โทรศัพทของคุณ ในหนา 71.

วิธีการซินโครไนซรายชื่อในโทรศัพทของคุณเขากับบัญชีการซินโครไนซ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 วิธีการตั้งคาบัญชีการซินโครไนซ แตะที่ เพิ่มบัญชี แลวทำตามคำแนะนำที่หนาจอ หากคุณไดตั้งคา

บัญชีการซินโครไนซไวแลวและคุณตองการจะซิงคกับบัญชีดังกลาว ใหแตะที่บัญชี กด  แลวแตะ
ซิงคตอนนี้

ถาตองการนำเขารายชื่อจาก SIM การด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ นำเขารายชื่อ > SIM การด
3 หากคุณไดตั้งคาบัญชีการซินโครไนซ คุณจะสามารถเลือกเพื่อเพิ่มรายชื่อใน SIM การดไวในบัญชีดัง

กลาวได และคุณจะสามารถเลือกใชรายชื่อเหลานี้แตในโทรศัพทก็ได เลือกตัวเลือกที่คุณตองการ
4 วิธีการนำเขารายชื่อทีละรายชื่อ ใหแตะรายชื่อที่ตองการ ถาตองการนำเขารายชื่อทั้งหมด ใหกด

 จากนั้นแตะ นำเขาทั้งหมด

การนำเขารายชื่อจากการดหนวยความจำ

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ นำเขารายชื่อ > การด SD
3 หากคุณไดตั้งคาบัญชีการซินโครไนซ คุณจะสามารถนำเขารายชื่อจากการดหนวยความจำไวใน

บัญชีดังกลาวได และคุณจะสามารถเลือกใชรายชื่อที่นำเขาแตในโทรศัพทก็ได เลือกตัวเลือกที่คุณ
ตองการ

4 หากคุณมีไฟล vCard มากกวาหนึ่งรายการใน SD การด จะมีรายการรายชื่อติดตอหลายชุดตามวันที่
สรางขึ้นมา เลือกสิ่งที่คุณตองการนำเขา

วิธีการรับขอมูลรายชื่อที่สงโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth™

1 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเปดใชฟงกชั่น Bluetooth™ และตั้งคาใหอุปกรณอื่นๆ สามารถมองเห็น
โทรศัพทของคุณได ไมเชนนั้น คุณจะไมสามารถรับขอมูลจากอุปกรณอื่นๆ ได

2 เมื่อคุณถูกขอใหยืนยันวาจะรับไฟลหรือไม ใหแตะ ยอมรับ
3 ลากแผงการแจงเตือนลงและแตะไฟลที่คุณไดรับเขาสูขอมูลติดตอ

วิธีการรับรายชื่อที่สงโดยใชบริการสงขอความ
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1 เมื่อคุณไดรับขอความอักษร ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลรายการใหม เปดขอความ
2 ขอมูลรายชื่อที่ไดรับจะปรากฏขึ้นเปนไฟลแนบ vCard สัมผัส หรือแตะคางที่ไฟล vCard เพื่อเปดเมนู

เพื่อที่คุณจะสามารถบันทึกขอมูลรายชื่อได

ภาพรวมของหนาจอ รายชื่อ

4

6

5

3

2

1

1 แตะที่ไอคอนนี้เพื่อสรางรายชื่อ

2 ฟลดคนหารายชื่อ

3 แตะรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด

4 ไอคอนแสดงสถานะของรายชื่อในบริการขอความดวน

5 แตะที่รูปของรายชื่อเพื่อเขาถึงเมนูการติดตออยางรวดเร็ว

6 แท็บปุมลัด

การจัดการรายชื่อ
คุณสามารถสรางสราง แกไข ซินโครไนซรายชื่อของคุณไดอยางงายดายเพียงไมกี่ขั้นตอน คุณสามารถเลือก
รายชื่อที่บันทึกไวในบัญชีอื่นๆ และจัดการวาจะแสดงรายชื่อดังกลาวในโทรศัพทของคุณในรูปแบบใดได
ในกรณีที่คุณทำการซินโครไนซรายชื่อของคุณเขากับบัญชีเกินกวาหนึ่งบัญชีขึ้นไป คุณสามารถจะรวมกับ
รายชื่อในโทรศัพทของคุณไดเพื่อปองกันการซ้ำกันของรายชื่อ

บริการซินโครไนซบางชนิด เชน บริการสื่อสังคมออนไลนบางประเภท จะไมอนุญาตใหคุณแกไขขอมูลรายชื่อได

ถาตองการดูรายชื่อของคุณ
• จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ  รายชื่อของคุณจะแสดงไวที่นี่

การเลือกรายชื่อที่จะแสดงในโปรแกรมรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ ตัวกรอง
3 ในรายชื่อที่ปรากฏขึ้น มารกและไมมารกตัวเลือกที่ตองการ หากคุณซินโครไนซรายชื่อของคุณกับ

บัญชีการซินโครไนซ บัญชีดังกลาวจะปรากฏอยูในรายการ คุณสามารถแตะที่บัญชีเพื่อเพิ่มรายการ
ตัวเลือกได เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ ตกลง
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การเพิ่มรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะ 
3 หากคุณไดซินโครไนซรายชื่อของคุณไวกับบัญชีหนึ่งบัญชีขึ้นไป ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการจะเพิ่ม

รายชื่อดังกลาว หรือแตะที่ รายชื่อในเครื่อง หากคุณตองการใชรายชื่อนี้ในโทรศัพทของคุณเทานั้น
4 ปอนหรือเลือกขอมูลที่ตองการสำหรับรายชื่อ
5 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ เสร็จ

หากคุณใสเครื่องหมายบวกและรหัสประเทศนำหนาหมายเลขโทรศัพทของรายชื่อ คุณสามารถใชหมายเลขนั้นสำหรับการโทรจาก
ประเทศอื่น

การแกไขรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 สัมผัสไฟลรายชื่อที่คุณตองการแกไขคางไว แลวแตะ แกไขรายชื่อ
3 แกไขขอมูลที่ตองการ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ เสร็จ

การใสรูปไวกับรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 สัมผัสไฟลรายชื่อที่คุณตองการแกไขคางไว แลวแตะ แกไขรายชื่อ
3 แตะ  แลวเลือกวิธีการเพิ่มรูปภาพของรายชื่อติดตอที่ตองการ
4 เมื่อคุณเพิ่มรูปแลว ใหแตะ เสร็จ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพในรายชื่อไดจากแอพพลิเคชั่น แกลเลอรี Xperia™

ถาตองการดูการสื่อสารกับรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่คุณตองการดู
3 วิธีการดูการสื่อสารที่คุณไดติดตอกับรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งผานทางสื่อตางๆ ใหแตะแลวลากไปที่

รายการตางๆ ทางดานลางของหนาจอ

การลบรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ ลบรายชื่อ
3 มารกรายชื่อที่คุณตองการลบ หรือแตะ มารกหมด ถาคุณตองการลบรายชื่อทั้งหมด
4 แตะ ลบ > ตกลง

การแกไขขอมูลบุคคลของคุณเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะ ตัวเอง ที่ดานบนรายการรายชื่อคางไว แลวแตะ แกไขรายชื่อ
3 ปอนขอมูลใหม หรือแกไขขอมูลตามที่คุณตองการ
4 เมื่อดำเนินการเสร็จ ใหแตะ เสร็จ

การปองกันการทำซ้ำรายการในแอพพลิเคชั่นรายชื่อติดตอของคุณ
หากคุณซินโครไนซรายชื่อในโทรศัพทของคุณกับบัญชีใหมหรือนำเขาขอมูลรายชื่อดวยวิธีการอื่นๆ รายการ
ในแอพพลิเคชั่นรายชื่อในโทรศัพทของคุณอาจจะซ้ำกันได หากเกิดกรณีดังกลาว คุณจะสามารถรวมรายชื่อ
ที่ซ้ำไวใหเปนชื่อเดียวได และหากคุณรวมรายการตางๆ โดยไมไดตั้งใจ คุณยังสามารถแยกรายการดังกลาว
ในภายหลังไดอีกดวย
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วิธีการเชื่อมตอรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่คุณตองการเชื่อมตอคางไว แลวแตะ ลิงกขอมูลผูโทร
3 จากรายการที่ปรากฏขึ้นมา ใหแตะที่รายชื่อที่มีขอมูลที่คุณตองการจะรวมกับรายชื่อแรก แลวแตะ

ตกลง เพื่อยืนยัน โทรศัพทจะรวมขอมูลจากรายชื่อที่สองไวกับรายชื่อแรก และรายชื่อแรกจะไม
แสดงในรายการรายชื่ออีกตอไป

วิธีการแยกรายชื่อที่เชื่อมตอ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่มีการเชื่อมตอที่คุณตองการแกไขคางไว จากนั้นแตะ แกไขรายชื่อ
3 แตะ เลิกลิงกขอมูลผูโทร
4 แตะ ตกลง

รายการโปรด
คุณสามารถมารกรายชื่อเปนรายการโปรด เพื่อใหเขาถึงรายการโปรดไดอยางรวดเร็วโปรแกรมรายชื่อของ
คุณ

ถาตองการมารกหรือยกเลิกการมารกรายชื่อเปนรายการโปรด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่คุณตองการเพิ่มหรือลบออกจากรายการโปรดของคุณ
3 แตะ 

การติดตอกับรายชื่อผูติดตอของคุณ
การคนหารายชื่อ

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 ปอนตัวอักษรสองถึงสามตัวแรกของรายชื่อในฟลด คนหา รายชื่อทั้งหมดที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรดัง

กลาวจะปรากฏ

เมนูรายชื่อติดตออยางรวดเร็ว
แตะรูปของรายชื่อเพื่อดูตัวเลือกการสื่อสารกับรายชื่อดังกลาวอยางรวดเร็ว ตัวเลือกอื่นๆ เชน การโทรออก
ไปยังรายชื่อ การสงขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย และการสนทนาโดยใชแอพพลิเคชั่น Google
Talk™
สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ปรากฏขึ้นเปนตัวเลือกในเมนูรายชื่อติดตออยางรวดเร็ว คุณอาจจะตองทำการตั้งคาแอพพลิเคชั่นดังกลาวใน
โทรศัพทของคุณในขณะที่อยูในระบบแอพพลิเคชั่น ตัวอยางเชน คุณอาจจะตองเริ่มแอพพลิเคชั่น Gmail™ และใสรายละเอียดการ
เขาสูระบบกอนจะสามารถใช Gmail™ จากเมนูรายชื่อติดตออยางรวดเร็ว

การแบงปนรายชื่อ

การสงนามบัตร
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะ ตัวเอง
3 กด  จากนั้นแตะ สงรายชื่อ > ตกลง
4 เลือกวิธีการโอนขอมูลที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
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การสงรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะรายชื่อที่คุณตองการสงรายละเอียด
3 กด  จากนั้นแตะ สงรายชื่อ > ตกลง
4 เลือกวิธีการโอนขอมูลที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การสงรายชื่อหลายๆ รายชื่อในครั้งเดียว
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ สงรายชื่อ
3 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณตองการสง หรือแตะเลือกทั้งหมดถาคุณตองการสงรายชื่อทั้งหมด
4 แตะ สง แลวแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน
5 เลือกวิธีการโอนขอมูลที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

การสำรองขอมูลรายชื่อ
คุณสามารถใชการดหนวยความจำและ SIM การด หรือเครื่องมือซินโครไนซออนไลน เชน Microsoft®

Exchange ActiveSync® เพื่อการสำรองรายชื่อ

การสงออกรายชื่อทั้งหมดไปยังการดหนวยความจำ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ สำรองรายชื่อ > การด SD
3 แตะ ตกลง

การสงออกรายชื่อไปยัง SIM การด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 กด  จากนั้นแตะ สำรองรายชื่อ > SIM การด
3 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณตองการจะสงออก หรือแตะ มารกหมด หากคุณตองการสงออกรายชื่อ

ทั้งหมด
4 แตะ สำรองขอมูล
5 เลือก เพิ่มรายชื่อ หากคุณตองการเพิ่มรายละเอียดติดตอไปยังรายชื่อที่มีอยูแลวใน SIM การดของ

คุณ หรือ เลือก แทนที่รายชื่อทั้งหมด หากคุณตองการแทนที่รายชื่อที่มีอยูแลวใน SIM การดของคุณ

เมื่อคุณทำการสงออกรายชื่อสู SIM การด ขอมูลทั้งหมดอาจจะไมถูกสงออก เนื่องจากขอจำกัดดานหนวยความจำใน SIM การด
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การรับสงขอความ
การใชขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสงและรับขอความตัวอักษรจากโทรศัพทโดยใช SMS (บริการขอความสั้น) ถาการสมัครรับ
บริการของคุณมี MMS (บริการขอความมัลติมีเดีย) คุณก็จะสามารถรับสงขอความที่มีไฟลมีเดีย ตัวอยางเชน
รูปภาพและวิดีโอ จำนวนของตัวอักษรที่คุณสามารถสงไดในขอความฉบับเดียวนั้นจะแตกตางกันไปโดยขึ้น
อยูกับผูใหบริการและภาษาที่คุณใช หากคุณใชอักขระเกินที่กำหนด ขอความตางๆ จะเชื่อมตอกันแลวสง
พรอมกันเปนขอความเดียว คุณจะเสียคาบริการสงขอความสำหรับทุกขอความที่คุณสง เมื่อคุณดูขอความ
ขอความเหลานี้จะปรากฏขึ้นในรูปแบบบทสนทนา ซึ่งหมายความวาขอความทั้งหมดสำหรับที่รับสงไปยัง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะรวมไวเปนกลุมเดียวกัน

ในการสงขอความมัลติมีเดีย คุณจำเปนตองมีการตั้งคา MMS ที่ถูกตองในโทรศัพทของคุณ โปรดดู การตั้งคาอินเทอรเน็ตและการ
รับสงขอความ ในหนา 34.

การสรางและสงขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ 
2 แตะ ขอความใหม
3 หากตองการเพิ่มผูรับ ใหแตะที่ เพิ่มผูรับ แลวคนหาและมารกชองตัวเลือกที่อยูถัดจากชื่อผูรับนั้น

หากตองการเพิ่มผูรับมากกวาหนึ่งคน ใหมารกชองตัวเลือกสำหรับผูรับที่ตองการ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถปอนเบอรโทรไดดวยตนเองในฟลดคนหา จากนั้นแตะ เพิ่ม

4 เมื่อคุณเพิ่มผูรับเสร็จเรียบรอยแลว ใหแตะ เสร็จ
5 แตะ เขียนขอความ และปอนขอความ
6 ถาคุณตองการเพิ่มไฟลมีเดีย ใหแตะ  และเลือกตัวเลือก
7 หากคุณตองการเพิ่มหรือลบผูรับกอนสงขอความ กด  ถาตองการเพิ่มผูรับ ใหแตะ เพิ่มผูรับ

หากตองการลบผูรับ ใหแตะ แกไขผูรับ แลวแตะ  ขางๆ ชองผูรับ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให
แตะ เสร็จ

8 ถาตองการสงขอความ ใหแตะ สง

หากคุณออกจากขอความกอนที่จะสง ขอความดังกลาวจะถูกบันทึกเปนแบบราง การสนทนาจะมีคำวา ขอความราง

ถาตองการอานขอความที่ไดรับ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ 
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 ถายังไมไดดาวนโหลดขอความ ใหแตะขอความคาง แลวแตะ ดาวนโหลดขอความ

เมื่อคุณไดรับขอความหรือขอความมัลติมีเดีย  จะปรากฏในแถบสถานะ ถาตองการอานขอความ คุณสามารถลากแถบ
สถานะลงและแตะขอความที่ไดรับเมื่อแถบสถานะเปดขึ้น

ถาตองการตอบกลับขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 ใสคำตอบของคุณ และแตะ สง

ถาตองการสงตอขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 สัมผัสไฟลสำรองขอความที่คุณตองการลบคางไว แลวแตะ สงตอขอความ.
4 เลือกผูรับจากรายชื่อ หรือแตะที่ เพิ่มผูรับ เพื่อเพิ่มผูรับที่ไมไดอยูในรายชื่อ
5 แกไขขอความและแตะ สง
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ถาตองการลบขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 สัมผัสไฟลสำรองขอความที่คุณตองการลบคางไว แลวแตะ ลบขอความ > ใช

วิธีการลบบทสนทนา
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 กด  จากนั้นแตะ ลบหลายรายการ
3 มารกชองตัวเลือกสำหรับบทสนทนาที่คุณตองการลบ จากนั้นแตะ ลบ

ถาตองการบันทึกหมายเลขของผูสงไปยังรายชื่อ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนา
3 แตะหมายเลขของผูสงที่ดานบนของหนาจอ
4 แตะ 
5 เลือกรายชื่อที่มีอยู หรือแตะ  ถาตองการสรางรายชื่อใหม
6 แกไขขอมูลของรายชื่อ และแตะ เสร็จ

การโทรหาผูสงขอความ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนา
3 แตะที่ชื่อหรือหมายเลขของผูรับที่ดานบนของหนาจอ
4 หากคุณบันทึกขอมูลผูรับไวในรายชื่อของคุณ ใหแตะหมายเลขโทรศัพทที่คุณตองการโทร หากคุณ

ไมไดบันทึกขอมูลผูรับไวในรายชื่อของคุณ ใหแตะ 

วิธีการบันทึกไฟลที่อยูในขอความที่คุณไดรับ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 แตะบทสนทนาที่ตองการ
3 ถายังไมไดดาวนโหลดขอความ ใหแตะขอความคาง และแตะ ดาวนโหลดขอความ
4 แตะขอความที่ตองการบันทึกคาง แลวเลือกตัวเลือกที่ตองการ

ตัวเลือกขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
ถาตองการเปลี่ยนการตั้งคาการแจงเตือนสำหรับขอความ

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
3 หากตองการ ใหแตะ เสียงแจงเตือน และเลือกเสียงเตือน
4 หากตองการ ใหแตะ การสั่นแจงเตือน แลวมารกที่ชองตัวเลือกเพื่อเปดใชงาน

ถาตองการเปลี่ยนการตั้งคารายงานการสงสำหรับขอความขาออก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
3 แตะ รายงานการสง เพื่อเปดใชงานหรือเลิกใชงานรายงานการสง

เมื่อขอความสงถึงผูรับจะมี  ปรากฏในขอความ

ถาตองการดูขอความที่บันทึกใน SIM การด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ขอความ
2 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > ขอความใน SIM
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อีเมล
ใชแอพพลิเคชั่นอีเมลในโทรศัพทของคุณเพื่อรับสงอีเมลผานทางอีเมลสวนตัวหรืออีเมลบริษัทของคุณ หรือ
จะใชทั้งสองบัญชีก็ได โทรศัพทของคุณสามารถใชงานบัญชีอีเมลไดหลายรายการพรอมๆ กัน คุณสามารถ
ตั้งคาบัญชีเหลานี้ใหใชงานรวมกันเปนอินบ็อกซเดียวหรือเปนอินบ็อกซแยกได โปรดทราบวาอีเมลที่คุณได
รับในบัญชี Gmail™ นั้นจะสามารถเขาถึงไดจากโทรศัพทของคุณทั้งทางอีเมลและแอพพลิเคชั่น Gmail™

โดยขอความอีเมล Microsoft® Outlook® ของบริษัทคุณจะตองถูกเก็บไวในเซิรฟเวอร Microsoft® Exchange จึงจะใชงานตาม
ฟงกชันการทำงานที่กลาวมาแลวได โปรดดู ซินโครไนซอีเมลบริษัท ปฏิทิน และรายชื่อติดตอได ในหนา 72 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

การตั้งคาบัญชีอีเมลในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ 
3 ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน แลวแตะ ถัดไป
4 หากไมสามารถดาวนโหลดการตั้งคาสำหรับบัญชีอีเมลไดโดยอัตโนมัติ ใหตั้งคาดวยตนเอง ในกรณี

ที่จำเปน ใหติดตอผูใหบริการอีเมลของคุณสำหรับการตั้งคาโดยละเอียด สำหรับการตั้งคาอีเมล
บริษัทบนโทรศัพทของคุณ ใหเลือก Exchange เปนประเภทบัญชี

5 เมื่อคุณไดรับการพรอมทเตือน ใหปอนชื่อสำหรับบัญชีอีเมลของคุณเพื่อใหสามารถระบุไดงาย ชื่อ
เดียวกันจะแสดงขึ้นในอีเมลที่คุณสงจากบัญชีนี้ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ ถัดไป

คุณสามารถตั้งคาบัญชีอีเมลมากกวาหนึ่งบัญชีได โปรดด ูการเพิ่มบัญชีอีเมลในโทรศัพทของคุณ ในหนา 53.

การใชอีเมล
การสรางและสงขอความอีเมล

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณ
จะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชีอีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่
ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณตองการสงขอความจากบัญชีนั้น

2 แตะ 
3 แตะ ถึง และเริ่มพิมพที่อยูอีเมลของผูรับ ที่อยูที่ตรงกันจะแสดงอยูในรายการไดนามิก แตะที่รายการ

ที่ตองการหรือพิมพที่อยูอีเมลตอไปจนเสร็จ หากตองการเพิ่มผูรับเพิ่มเติม ใหปอนเครื่องหมาย
จุลภาค ( , ) หรืออัฒภาค ( ; ) แลวเริ่มพิมพชื่ออื่น หากตองการลบผูรับ ใหแตะ 

4 หากตองการเลือกที่อยูอีเมลที่บันทึกไวในรายชื่อของคุณ ใหแตะ  แลวคนหาและมารกชองตัว
เลือกที่อยูถัดจากฟลดผูรับ หากตองการเพิ่มผูรับมากกวาหนึ่งคน ใหมารกชองตัวเลือกสำหรับผูรับที่
ตองการ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ เสร็จ

5 แตะฟลดหัวเรื่องและปอนหัวเรื่องอีเมลนั้น
6 หากตองการแนบไฟล ใหกด  แลวแตะ แนบไฟล เลือกชนิดของไฟลแลวแตะไฟลที่ตองการแนบ

จากรายการไฟลที่ปรากฏขึ้นมา
7 แตะฟลดเนื้อความและปอนขอความของคุณ
8 หากตองการเพิ่มฟลด Cc/Bcc ใหกด  แลวแตะ เพิ่มสำเนาถึง/สำเนาลับถึง
9 หากตองการสงอีเมล ใหแตะ 

การรับขอความอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณจะปรากฏขึ้น
3 หากคุณตองการใชบัญชีอีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่ประกอบดวย 

แลวเลือกบัญชีที่คุณตองการกาเลือก หากคุณตองการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในคราว
เดียวกัน ใหแตะแถบที่ประกอบดวย  แลวแตะ มุมมองแบบรวม

4 หากตองการดาวนโหลดขอความใหม ใหแตะ 

หากคุณไดตั้งคาบัญชีอีเมลบริษัทไว คุณสามารถตั้งคาความถี่ในการตรวจสอบใหเปน อัตโนมัติ (Push) ได
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การอานขอความอีเมลของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชี

อีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่ประกอบดวย  และเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการกาเลือก

3 ในกลองจดหมายอีเมล ใหเลื่อนหนาจอขึ้นหรือลงแลวแตะที่อีเมลที่คุณตองการอาน
4 ในฟลดเนื้อความ ใหใชสองนิ้วกางออกจากกันหรือคีบเขาหากันเพื่อซูมเขาหรือออก
5 ใชลูกศรเดินหนาและถอยหลังในการอานขอความของคุณลำดับถัดไปหรือกอนหนา

การดูสิ่งที่แนบของขอความอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชี

อีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการกาเลือก

3 คนหาและแตะขอความที่ตองการในอินบ็อกซอีเมลของคุณ อีเมลที่มีสิ่งที่แนบจะระบุดวย 
4 แตะแท็บสิ่งที่แนบในเนื้อความของอีเมล สิ่งที่แนบทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในรายการ
5 แตะ โหลด ขางใตรายการสิ่งที่แนบ
6 เมื่อดาวนโหลดสิ่งที่แนบแลว ใหแตะ ดู หรือ บันทึก

การบันทึกที่อยูอีเมลของผูสงในรายชื่อของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชี

อีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการกาเลือก

3 คนหาและแตะขอความที่ตองการในอินบ็อกซอีเมลของคุณ
4 แตะชื่อของผูสง
5 แตะ ตกลง เมื่อคุณไดรับขอความแจงใหเพิ่มชื่อในรายชื่อของคุณ
6 เลือกรายชื่อที่มีอยู หรือแตะ สรางรายชื่อใหม ถาตองการสรางรายชื่อใหม
7 แกไขขอมูลของรายชื่อ และแตะ เสร็จ

การตอบกลับขอความอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชี

อีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการกาเลือก

3 คนหาและแตะขอความที่คุณตองการตอบกลับ แลวแตะ 
4 หากตองการตอบกลับทั้งหมด ใหแตะ  แลวแตะ ตอบทั้งหมด
5 ปอนคำตอบของคุณ แลวแตะ 

การสงตอขอความอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชี

อีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการกาเลือก

3 คนหาและแตะขอความที่คุณตองการสงตอ
4 แตะ  จากนั้นแตะ สงตอ
5 แตะ ถึง และปอนที่อยูของผูรับ
6 ปอนขอความของคุณ แลวแตะ 
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การลบขอความอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชีอีเมลอื่นที่

คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณตองการกา
เลือก

3 ในอินบ็อกซอีเมลของคุณ ใหมารกชองตัวเลือกสำหรับอีเมลที่คุณตองการลบ จากนั้นแตะ 

การคนหาอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณ

จะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชีอีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่
ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณตองการกาเลือก

2 แตะ 
3 ปอนขอความคนหาของคุณ แลวแตะปุมคนหา หรือแตะปุมยืนยันบนแปนพิมพของคุณ
4 ผลการคนหาจะปรากฏขึ้นในรายการที่จัดเรียงตามวันที่ แตะอีเมลที่คุณตองการเปด

การมารกอีเมลที่อานแลวเปนยังไมไดอาน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชี

อีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการกาเลือก

3 มารกชองตัวเลือกสำหรับอีเมลที่ตองการ แลวแตะ 

หากตองการมารกอีเมลที่ยังไมไดอานเปนอานแลว ใหมารกชองตัวเลือกของอีเมลนั้น แลวแตะ 

การติดดาวอีเมล
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณจะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชี

อีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการกาเลือก

3 มารกชองตัวเลือกสำหรับอีเมลที่คุณตองการติดดาว แลวแตะ 

หากตองการเลิกติดดาวอีเมล ใหมารกอีเมลนั้น แลวแตะ 

การดูอีเมลที่ติดดาวทั้งหมด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ 
2 แตะ  จากนั้นแตะ เลือกไวเปนพิเศษ อีเมลที่ติดดาวจากบัญชีทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้นใน

รายการ

การจัดการอีเมลของคุณเปนชุด
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณ

จะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชีอีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่
ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณตองการกาเลือก

2 มารกชองตัวเลือกสำหรับอีเมลที่คุณตองการเลือก
3 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแลว ใหแตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งในแถบเครื่องมือเพื่อยายอีเมลที่เลือกไว

ไปยังโฟลเดอรอื่น เปนตน

การดูโฟลเดอรทั้งหมดสำหรับบัญชีอีเมลเดียว
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ  อินบ็อกซสำหรับบัญชีอีเมลเริ่มตนของคุณ

จะปรากฏขึ้น หากคุณตองการใชบัญชีอีเมลอื่นที่คุณไดตั้งคาไวบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะแถบที่
ประกอบดวย  แลวเลือกบัญชีที่คุณตองการกาเลือก

2 แตะ  เพื่อดูโฟลเดอรทั้งหมดในบัญชีนั้น
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วิธีการเปลี่ยนความถี่ของการเช็คอินบ็อกซ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ 
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
4 ถาคุณใชบัญชีอีเมลหลายบัญชี ใหแตะบัญชีที่คุณตองการปรับ
5 แตะ การตรวจสอบอีเมล และเลือกตัวเลือก

การใชบัญชีอีเมล

การเพิ่มบัญชีอีเมลในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ 
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
4 แตะ เพิ่มบัญชี
5 ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผานแลวแตะ ถัดไป
6 ถาไมสามารถดาวนโหลดการตั้งคาสำหรับบัญชีอีเมลโดยอัตโนมัติ ใหตั้งคาดวยตนเอง หากจำเปน

โปรดติดตอผูใหบริการอีเมลของคุณสำหรับรายละเอียดการตั้งคา
7 เมื่อคุณไดรับขอความแจง ใหปอนชื่อสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อใหจดจำไดงาย ชื่อเดียวกัน

แสดงในอีเมลที่คุณสงจากบัญชีนี้
8 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ใหแตะ ถัดไป

การตั้งคาบัญชีอีเมลเปนบัญชีเริ่มตนของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ 
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
4 แตะบัญชีที่คุณตองการใชเปนบัญชีเริ่มตนสำหรับการเขียนและการสงอีเมล
5 มารกชองตัวเลือก บัญชีเริ่มตน อินบ็อกซของบัญชีเริ่มตนจะปรากฏขึ้นในทุกๆ ครั้งที่คุณเปดแอป

พลิเคชันอีเมล

หากคุณมีบัญชีอีเมลเพียงบัญชีเดียว บัญชีนี้จะเปนบัญชีเริ่มตนโดยอัตโนมัติ

การนำบัญชีอีเมลออกจากโทรศัพท
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ 
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
4 แตะบัญชีที่คุณตองการนำออก
5 คนหาและแตะ นำบัญชีออก > ตกลง

Gmail™ และบริการอื่นๆ ของ Google™
หากคุณมีบัญชี Google™ คุณสามารถใชแอพพลิเคชั่น Gmail™ ในโทรศัพทของคุณเพื่ออาน เขียน และ
จัดการขอความอีเมลได หลังจากตั้งคาบัญชี Google™ ใหสามารถทำงานในโทรศัพทไดแลว คุณจะสามารถ
สนทนากับเพื่อนๆ โดยใชแอพพลิเคชั่น Google Talk™ ซินโครไนซกับแอพพลิเคชั่นปฏิทินในโทรศัพทของ
คุณดวย Google Calendar™ และดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นและเกมตางๆ จาก Android Market™ได

บริการและคุณลักษณะที่กลาวถึงในบทนี้อาจไมมีการสนับสนุนในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการ
ในบางพื้นที่
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ถาตองการตั้งคาบัญชี Google™ ในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค > เพิ่มบัญชี > Google
3 ดำเนินการตามตัวชวยสรางการลงทะเบียนเพื่อสรางบัญชี Google™ หรือเขาสูระบบถาคุณมีบัญชี

แลว โทรศัพทของคุณก็จะพรอมใชงานกับ Gmail™ , Google Talk™ และ Google Calendar™

คุณยังสามารถสรางหรือตั้งคาบัญชี Google™ จากคูมือการตั้งคาในครั้งแรกที่คุณเริ่มตนใชงานโทรศัพทไดอีกดวย หรือคุณยัง
สามารถออนไลนเพื่อสรางบัญชีไดที่ www.google.com/accounts อีกดวย

วิธีการเปด Gmail™ โปรแกรม
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Gmail™ .
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Google Talk™
คุณสามารถใชขอความทันทีของ Google Talk™ ในโทรศัพทของคุณเพื่อแชตกับเพื่อนๆ ที่ใชโปรแกรมนี้เชน
เดียวกัน

ถาตองการเริ่มตน Google Talk™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Talk

ถาตองการตอบกลับขอความทันทีดวย Talk
1 เมื่อคุณไดรับการติดตอทาง Talk  จะปรากฏในแถบสถานะ
2 ลากแถบสถานะลง จากนั้นแตะขอความและเริ่มตนแชต
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Timescape™
Timescape™ จะรวบรวมการติดตอสื่อสารทั้งหมดของคุณเขาไวในมุมมองรวมเพียงหนึ่งเดียว เหตุการณ
เชน การอัปเดต Facebook™ หรือ Twitter™ จะปรากฏขึ้นเปนชองที่เรียงตามลำดับเวลาบนหนาจอ เรียกดู
ไฟลเหลานี้เพื่อรับชมภาพตัวอยางขนาดเล็กของเหตุการณกอนที่จะเลือกเปดเหตุการณเหลานั้นและดู
เนื้อหาเต็มรูปแบบ Timescape™ ยังมีคุณสมบัติเดนเปนปุม Infinite  ซึ่งใหคุณเขาถึงเนื้อหาชวงหนึ่งเกี่ยว
กับรายการที่คุณกำลังดูอยูไดอีกดวย

บริการและคุณลักษณะที่กลาวถึงในบทนี้อาจไมมีการสนับสนุนในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการ
ในบางพื้นที่

การเริ่ม Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 หากคุณตองการเริ่ม Timescape™ เปนครั้งแรก ใหแตะชองในหนาจอตอนรับเพื่อตั้งคา Timescape
4 แตะหนาจอ บริการ เพื่อล็อกอินเขาบริการเครือขายสังคม เชน Facebook™ หรือ Twitter™ หรือเพื่อ

คนหาโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของกับ Timescape บน Android Market™
5 หากคุณไมตองการล็อกอินเขาบัญชีเครือขายสังคมใดๆ หรือไมตองการคนหา Android Market™

ใหแตะ เสร็จ

มุมมองหลักของ Timescape™

2

1

3

1 แสดงการอัปเดตลาสุดของคุณสูบริการเครือขายทางสังคม

2 ชองของ Timescape™ จะแสดงตามลำดับเวลา

3 ตัวกรองเหตุการณของ Timescape™

การใช Timescape™
การเลื่อนไปยังชองตางๆ ใน Timescape™

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 ปดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปยังชองตางๆ

การดูตัวอยางชองใน Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 เลื่อนไปยังชองที่ตองการดูตัวอยาง จากนั้นแตะชองดังกลาว
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ตัวกรองเหตุการณของ Timescape™

เหตุการณทั้งหมด

สายที่ไมไดรับ

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียที่ไดรับ

อัปเดตจากรายชื่อ Twitter™ ของคุณ

อัปเดตจากรายชื่อ Facebook™ ของคุณ

การกรองเหตุการณที่ปรากฏใน Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 แตะหรือปดตามไอคอนตัวกรองตางๆ

การรีเฟรชมุมมองหลักใน Timescape™
• เมื่อมีการตั้งคาใหตัวกรองเหตุการณ Timescape™ แสดงเหตุการณทั้งหมด ใหกด  แลวแตะ

รีเฟรช
เมื่อคุณรีเฟรชมุมมองหลักดังกลาว โทรศัพทของคุณอาจจะเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่ออัปเดตขอมูลจากบัญชีบริการเว็บที่คุณได
เชื่อมโยงไปยัง Timescape™

วิธีการล็อกอินเขาสู Facebook™ หรือ Twitter™ จาก Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > ตั้งคาบริการ
4 แตะบริการที่คุณตองการล็อกอิน
5 ปอนรายละเอียดล็อกอินของคุณ

เมื่อคุณล็อกอินเขาสูบริการทางเว็บ คุณสามารถอัปเดตสถานะของคุณ หรือดูการอัปเดตจากบริการทางเว็บใน Timescape™ ได

การอัปเดตสถานะของ Facebook™ หรือ Twitter™ ใน Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 แตะ  > อัปเดตสถานะ
4 แตะบริการที่คุณตองการจะอัปเดตสถานะ หากคุณยังไมไดลงชื่อเขาใชบริการ คุณตองลงชื่อเขาใช

กอนดำเนินการตอ เมื่อคุณเลือกบริการที่ตองการแลว ใหแตะ ทำตอ
5 แตะชองตัวอักษรและปอนสถานะใหม จากนั้นแตะ โพสต

วิธีการล็อกเอาต Facebook™ หรือ Twitter™ จาก Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > ตั้งคาบริการ
4 แตะบริการที่คุณตองการล็อกเอาต

ขอมูลบัญชีจะถูกลบเมื่อคุณล็อกเอาต

การดาวนโหลดบริการใหมสำหรับ Timescape™
คุณสามารถทำการคนหาเพิ่มและดาวนโหลดบริการใหมๆ ของ Timescape™ ไดจากใน Android Market™
บริการดังกลาวจะมีแอพพลิเคชั่นและปลั๊กอินที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษใหแก Timescape ตัวอยางเชน คุณ
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สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นที่อัปเดต Timescape ดวยกิจกรรมตางๆ ของคุณในเว็บไซตเครือขาย
สังคมทางออนไลนตางๆ ได

วิธีการดาวนโหลดและติดตั้งบริการใหมใหแก Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > ตั้งคาบริการ > คนหาโปรแกรมเสริม
4 หากคุณไมไดตั้งคาบัญชี Google เขากับโทรศัพทของคุณ ใหทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเพิ่ม

บัญชี หรือคุณอาจจะเขาสู Android Market™ ไดโดยตรง
5 ใน Android Market™ เลือกบริการที่จะดาวนโหลดจากรายการที่ปรากฏแลวปฏิบัติตามคำแนะนำ

เพื่อดาวนโหลดและติดตั้ง

คุณสามารถลบบริการ Timescape ที่ติดตั้งไวไดโดยใชวิธีเดียวกับการลบแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ติดตั้ง

ถาตองการดูเหตุการณใน Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 เลื่อนและแตะที่ชองของกิจกรรมที่ตองการเพื่อแสดงในโหมดพรีวิว แลวแตะที่ชองอีกครั้ง

ปุม Infinite ใน Timescape™
เมื่อคุณแตะชองใดชองหนึ่ง ปุม Infinite  จะปรากฏขึ้นที่ดานขวาบนของจอ ถาชองนี้เชื่อมโยงกับรายชื่อ
ในโทรศัพท คุณสามารถเขาถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของไดดวยการแตะที่ปุม Infinite

ถาตองการดูการสื่อสารทั้งหมดระหวางคุณกับรายชื่อติดตอใดรายชื่อหนึ่งใน Timescape™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 แตะที่ชองของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายชื่อ
4 แตะ  การสื่อสารทั้งหมดกับรายชื่อดังกลาวจะปรากฏ
5 แตะหรือปดรายการตัวกรองที่ดานลางของหนาจอ เพื่อดูการสื่อสารกับรายชื่อผานสื่ออื่น

การตั้งคา Timescape™

การเขาถึงการตั้งคา Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา

ถาตองการวางกำหนดการอัปเดตเนื้อหาของบริการทางเว็บใน Timescape™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ Timescape™
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา > โหมดการอัปเดต
4 แตะตัวเลือกที่ตองการ ถาคุณเลือก ดวยตนเอง จะไมมีการกำหนดตารางการอัปเดตอัตโนมัติ

วิดเจ็ต Timescape™
วิดเจ็ต Timescape™ แสดงกิจกรรมลาสุดของ Timescape™สำหรับการเขาถึงอยางรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่ม
วิดเจ็ต Timescape™ ในหนาจอเริ่มตนของคุณโปรดดูที่ หนาจอเริ่มตน ในหนา 20.
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มุมมองวิดเจ็ต Timescape™

1

24

3

1 ชองของ Timescape™

2 แตะเพื่อรีเฟรชมุมมอง

3 ปุมลัดสูมุมมองหลักใน Timescape™

4 แตะเพื่ออัปเดตสถานะของคุณ

คุณไมสามารถดูตัวอยางชองเมื่อใชวิดเจ็ต Timescape™ ได

การเพิ่มวิดเจ็ต Timescape™ ไวบนหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 แตะ Widget ของ Timescape™
4 เลือกรายการที่คุณตองการเพิ่ม

วิธีการลบวิดเจ็ต Timescape™ จากหนาจอเริ่มตน
1 จากหนาจอเริ่มตน แตะวิดเจ็ต Timescape™ คาง
2 ลากวิดเจ็ตไปยัง 
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การเริ่มตนใชงาน Android Market™
เปด Android Market™ เพื่อเขาสูโลกแหงโปรแกรมและเกมคุณสามารถเรียกดูโปรแกรมและเกมเหลานี้ ได
ผานทางประเภทตางๆนอกจากนี้ คุณยังสามารถใหคะแนนโปรแกรมหรือเกม และสงขอเสนอแนะไดดวย
หากตองการใช Android Market™ คุณจะตองมีบัญชีของ Google ™ กอนโปรดดูที่ ถาตองการตั้งคาบัญชี
Google™ ในโทรศัพทของคุณ ในหนา 54.

Android Market™ อาจจะไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค

การเปด Android Market™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Market

การดาวนโหลดจาก Android Market™
คุณสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นทุกประเภทจาก Android Market™ ไดรวมถึงแอพพลิเคชั่นฟรีดวย

กอนที่คุณจะดาวนโหลดโปรแกรม
กอนที่คุณจะเริ่มดาวนโหลดโปรแกรมจาก Android Market™ ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ของคุณนั้นทำงานอยู
และโปรดจำไววาคุณอาจตองเสียคาบริการขอมูลเมื่อคุณดาวนโหลดเนื้อหาเขาสูโทรศัพทของคุณดวย
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอรับขอมูลเพิ่มเติม

การดาวนโหลดโปรแกรมฟรี
1 ใน Android Market™ ใหคนหารายการที่คุณตองการดาวนโหลดโดยการเรียกดูหมวดหมูตางๆ หรือ

โดยการใชฟงกชันการคนหา
2 แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด และทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งโปรแกรมใหเสร็จสมบูรณ
3 หากโปรแกรมที่คุณตองการดาวนโหลดตองการเขาถึงขอมูลของคุณหรือควบคุมฟงกชันการทำงาน

ใดๆ ในโทรศัพทของคุณ จะมีหนาจอปรากฏขึ้นพรอมรายละเอียด ใหอานหนาจอนี้อยางละเอียด
เนื่องจากอาจสงผลกระทบรายแรงตอฟงกชันการทำงานของโทรศัพทหากคุณดำเนินการตอ แตะ
ตกลง หากคุณยอมรับ หรือ ยกเลิก หากคุณตองการยกเลิกการดาวนโหลด

การดาวนโหลดโปรแกรมที่คิดคาบริการ
1 ใน Android Market™ ใหคนหารายการที่คุณตองการดาวนโหลดโดยการเรียกดูหมวดหมูตางๆ หรือ

โดยการใชฟงกชันการคนหา
2 แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพทเพื่อทำการซื้อใหเสร็จสมบูรณ
3 หากโปรแกรมที่คุณตองการดาวนโหลดตองการเขาถึงขอมูลของคุณหรือควบคุมฟงกชันการทำงาน

ใดๆ ในโทรศัพทของคุณ จะมีหนาจอปรากฏขึ้นพรอมรายละเอียด ใหอานหนาจอนี้อยางละเอียด
เนื่องจากอาจสงผลกระทบรายแรงตอฟงกชันการทำงานของโทรศัพทหากคุณดำเนินการตอ แตะ
ตกลง หากคุณยอมรับ หรือ ยกเลิก หากคุณตองการยกเลิกการดาวนโหลด

การเปดโปรแกรมที่ดาวนโหลดมา
1 ใน Android Market™ ใหกด  จากนั้นแตะ My Apps
2 แตะที่โปรแกรมที่ดาวนโหลดมา

คุณยังสามารถเขาถึงโปรแกรมที่ดาวนโหลดมาไดจากหนาจอโปรแกรม
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การลางขอมูลโปรแกรม
บางครั้งคุณอาจจำเปนตองลางขอมูลโปรแกรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบางกรณี เชน ความจำโปรแกรมเต็ม หรือ
คุณตองการลางคะแนนสูงในเกม และคุณอาจตองการลบอีเมล ขอความตัวอักษร และขอความมัลติมีเดียขา
เขาในบางโปรแกรม

การลางแคชทั้งหมดสำหรับโปรแกรม
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา
3 แตะ แอปพลิเคชัน
4 แตะโปรแกรมที่คุณตองการลางแคชทั้งหมด
5 แตะ ลบความจำแคช

สำหรับโปรแกรมบางโปรแกรม อาจไมสามารถลบแคชออกได

การลบโปรแกรมที่ติดตั้งไว
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา
3 แตะ แอปพลิเคชัน
4 เลือกแอปพลิเคชันที่คุณตองการลบ
5 แตะ เลิกติดตั้ง

การลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไวลวงหนาบางประเภทอาจจะไมสามารถทำได

การอนุญาต
บางโปรแกรมจำเปนตองเขาถึงสวนตางๆ ของโทรศัพทเพื่อใหทำงานไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน โปรแกรม
การนำทางตองมีการอนุญาตเพื่อสงและรับขอมูล และเขาถึงตำแหนงของคุณ บางโปรแกรมอาจใชการ
อนุญาตในทางที่ผิดโดยการขโมยหรือลบขอมูล หรือรายงานตำแหนงของคุณ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณติด
ตั้งและใหอนุญาตแกโปรแกรมที่คุณเชื่อใจเทานั้น

การดูสิทธิ์การอนุญาตของแอปพลิเคชัน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา
3 แตะ แอปพลิเคชัน
4 แตะแอปพลิเคชันที่ตองการ
5 เลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียดที่เกี่ยวของภายใต การอนุญาต

การติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไมไดดาวนโหลดจาก Android Market™
การติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไมทราบที่มาหรือเชื่อถือไมไดอาจทำใหโทรศัพทเสียหายได ตามคาเริ่มตน
โทรศัพทของคุณจะถูกตั้งคาใหบล็อกการติดตั้งเหลานั้น อยางไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคานี้และ
อนุญาตการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากแหลงที่ไมทราบที่มาได

Sony Ericsson ไมใหการรับประกันหรือค้ำประกันถึงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาที่โอนผานการ
ดาวนโหลด หรืออินเทอรเฟซอื่นใดมายังโทรศัพทของคุณ ในทำนองเดียวกัน Sony Ericsson ไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
หรือประสิทธิภาพที่ลดลงในคุณสมบัติของโทรศัพทที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนเนื้อหาของบุคคลที่สาม ใหใชเฉพาะเนื้อหาจากแหลงที่มา
ที่เชื่อถือไดเทานั้น โปรดติดตอผูใหบริการเนื้อหาหากคุณมีคำถามหรือขอสงสัยใดๆ

การอนุญาตการติดตั้งโปรแกรมที่ไมไดมาจาก Android Market™

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ความปลอดภัย
3 มารกชองตัวเลือก แหลงที่ไมรูจัก
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บริการ PlayNow™
คุณสามารถใชบริการ PlayNow™ เพื่อดาวนโหลดโปรแกรม เพลง เกม เสียงเรียกเขา และภาพพื้นหลัง
บริการ PlayNow™ นำเสนอการดาวนโหลดทั้งแบบที่ใหบริการฟรีและที่มีคาใชจาย

บริการ PlayNow™ ไมมีใหบริการในทุกประเทศ

กอนที่คุณจะดาวนโหลดเนื้อหา
กอนที่จะดาวนโหลด ตรวจสอบวาคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต นอกจากนี้ คุณอาจตองมีการดหนวย
ความจำเสียบในโทรศัพทเพื่อดาวนโหลดเนื้อหาดวย

เมื่อคุณดาวนโหลดเนื้อหาลงโทรศัพท คุณอาจถูกเก็บคาบริการสำหรับปริมาณขอมูลที่ถายโอน ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อขอ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาบริการการถายโอนขอมูลในประเทศของคุณ

ถาตองการเริ่มตน PlayNow™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ 

การดาวนโหลดจากบริการ PlayNow™
ดาวนโหลดเนื้อหาตางๆ จากบริการ PlayNow™ มายังโทรศัพทของคุณโดยตรง เลือกโหลดแอพพลิเคชั่น
เกม เพลง เสียงเรียกเขา และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยูมากมาย โปรดทราบวาตัวเลือกการชำระเงินของแอพพลิ
เคชั่นที่เสียคาใชจายอาจจะแตกตางกันไปตามแตละประเทศ

การดาวนโหลดรายการ PlayNow มายังโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ PlayNow™
3 คนหารายการที่คุณตองการดาวนโหลดโดยการเรียกดูหมวดหมูตางๆ หรือโดยการใชฟงกชันการ

คนหา
4 แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด
5 คลิก “ซื้อทันที!” เพื่อเริ่มขั้นตอนการซื้อ หลังจากที่การซื้อของคุณไดรับการตรวจสอบความถูกตอง

แลว คุณสามารถเริ่มดาวนโหลดเนื้อหาของคุณได
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Video Unlimited
ใชบริการ Video Unlimited เพื่อเชาและซื้อวิดีโอที่คุณสามารถดูไดจากโทรศัพท เครื่อง PC, PlayStation®

Portable (PSP®) และ PlayStation® 3. เลือกรายการที่คุณตองการจากภาพยนตรฮอลลีวูดใหมๆ ภาพยนตร
แอ็คชั่น ภาพยนตรตลก ภาพยนตรคลาสสิค และภาพยนตรชนิดอื่นๆ

Video Unlimited อาจไมมีบริการในบางประเทศ

วิธีการเปด Video Unlimited
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ 

ภาพรวมเมนู Video Unlimited

ดูขอมูลบัญชีของคุณ

คนหาวิดีโอ

ดูสถานะการดาวนโหลดสำหรับรายการทั้งหมดของคุณ

ดูและเปลี่ยนการตั้งคาสำหรับบัญชี การซื้อ และการดาวนโหลดของคุณ

เพิ่มวิดีโอปจจุบันลงในรายการสิ่งที่ตองการ

ลบรายการทั้งหมดในรายการสิ่งที่ตองการ

ลบวิดีโอที่คุณกำลังดูออกจากรายการสิ่งที่ตองการ

แบงปนขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอปจจุบันผานเครือขายสังคม อีเมล Bluetooth หรือวิธีการอื่น

ดูขอมูลกฎหมาย

เมนู Video Unlimited จะแสดงแบบไดนามิก ซึ่งหมายความวาตัวเลือกทั้งหมดอาจไมไดแสดงตลอดเวลา ตัวอยางเชน ตัวเลือกใน
การลบรายการทั้งหมดในรายการสิ่งที่คุณตองการจะใชไดเมื่อคุณกำลังดูรายการเทานั้น

วิธีการเปดเมนู Video Unlimited
• เปด Video Unlimited แลวกด 

การสรางบัญชี Video Unlimited
คุณจะตองสรางบัญชีของ Video Unlimited หากคุณตองการซื้อหรือเชาภาพยนตรโดยใชบริการ Video
Unlimited หากคุณมีบัญชีเครือขายของ PlayStation® คุณสามารถใชบัญชีนั้นแทนได

การเพิ่มตัวเลือก Video Unlimited
เรียกดูวิดีโอตามประเภท หรือปอนขอความเพื่อคนหารายการที่ตองการ คุณยังสามารถเลือกดูตัวอยางวิดีโอ
ที่คุณสนใจได

การเชาหรือซื้อวิดีโอ
เมื่อคุณเชาวิดีโอ คุณจะมีเวลาดูที่จำกัด ระยะเวลาของแตละตลาดจะแตกตางกัน คุณยังสามารถเลือก
ดาวนโหลดวิดีโอที่ซื้อไปยังอุปกรณสวนใหญของ Sony™ ที่เชื่อมตอกับบัญชี Video Unlimited ของคุณได
ดวย
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ภาพรวมการแจงเตือน Video Unlimited
เมื่อคุณซื้อหรือเชาวิดีโอ จะมีการแจงเตือนตอไปนี้ปรากฏขึ้น:

การดาวนโหลดวิดีโอเสร็จสมบูรณ

การดาวนโหลดลมเหลว คุณตองตรวจสอบวา ตัวอยางเชน โทรศัพทของคุณมีการเชื่อมตอกับ
เครือขาย Wi-Fi® และคุณมีพื้นที่วางในการดหนวยความจำเพียงพอ

กำลังดาวนโหลดวิดีโอ

การดาวนโหลดถูกหยุดไวชั่วคราว

การยืนยันการซื้อไดสำเร็จ

เริ่มนับถอยหลังระยะเวลาการเชาแลว

การดูวิดีโอจาก Video Unlimited
คุณสามารถดูวิดีโอที่คุณเชาหรือซื้อมาในเครื่องเลนของ Sony™ โดยสวนใหญที่เชื่อมตอกับบัญชี Video
Unlimited ของคุณได

ภาพรวมเมนูวิดีโอ
เมื่อคุณดูวิดีโอจาก Video Unlimited คุณสามารถเปดเมนูเพื่อแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

ลบวิดีโอปจจุบัน

ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอปจจุบัน

เปลี่ยนภาษาคำบรรยาย หรือเอาคำบรรยายออก

เปลี่ยนเสียงบรรยาย
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Music Unlimited
Music Unlimited เปนบริการที่ตองสมัครซึ่งจะชวยใหคุณสามารถเขาถึงเพลงนับลานผานเครือขาย 3G หรือ
Wi-Fi® และชวยใหคุณสามารถซิงคเพลงและเพลยลิสตจากเครื่อง PC แบบ Windows@ ของคุณได คุณ
สามารถจัดการและแกไขไลบรารีเพลงสวนตัวของคุณในขอมูลแบบกลุมจากอุปกรณตางๆ ได สำหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต www.sonyentertainmentnetwork.com

Music Unlimited อาจไมมีบริการในบางประเทศ

วิธีการเปด Music Unlimited
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ 
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การจัดระเบียบขอมูล
ปฏิทิน
โทรศัพทของคุณมีปฏิทินสำหรับการบริการกำหนดเวลาของคุณ หากคุณมีบัญชี Google™ คุณจะสามารถซิ
นโครไนซปฏิทินในโทรศัพทกับปฏิทินบนเว็บไดอีกดวย โปรดดู การซินโครไนซขอมูลบนโทรศัพทของคุณ ใน
หนา 71.

การตั้งคามุมมองปฏิทิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ ปฏิทิน
2 กด  และเลือกตัวเลือก

การดูปฏิทินหลายรายการ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ ปฏิทิน
2 กด  จากนั้นแตะ เพิ่มเติม > ปฏิทินของฉัน
3 แตะเพื่อเลือกปฏิทินที่คุณตองการดู

การสรางเหตุการณในปฏิทิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ปฏิทิน
2 กด  จากนั้นแตะ เหตุการณใหม
3 ปอนชื่อ เวลา ตำแหนงและคำอธิบายสำหรับเหตุการณ
4 หากตองการ ใหเลือกตัวเลือกอื่นใต การเลนซ้ำ
5 เลือกตัวเตือนสำหรับเหตุการณ ถาตองการเพิ่มตัวเตือนใหมสำหรับเหตุการณ ใหแตะ 
6 แตะ บันทึก

เมื่อใกลถึงเวลานัดหมาย โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือนสั้นๆ เพื่อเตือนคุณ นอกจากนี้  จะปรากฏในแถบสถานะ

การดูเหตุการณในปฏิทิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ปฏิทิน
2 แตะเหตุการณที่คุณตองการดู

การเปลี่ยนการตั้งคาปฏิทิน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวแตะ ปฏิทิน
2 กด  จากนั้นแตะ เพิ่มเติม > การตั้งคา
3 แตะเพื่อเปดการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนและแกไขตามตองการ

นาฬิกาปลุก
ใชโทรศัพทของคุณเปนนาฬิกาปลุกและเลือกเสียงใดก็ไดในโทรศัพทเปนสัญญาณปลุก เสียงปลุกจะไมดัง
หากโทรศัพทปดอยู แตสัญญาณปลุกจะดังหากคุณตั้งคาโทรศัพทเปนโหมดเงียบ

การเปดนาฬิกาปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก

คุณยังสามารถเปดนาฬิกาปลุกไดโดยแตะที่นาฬิกาแบบเข็มหลังจากที่เพิ่มเปนวิดเจ็ตไปที ่หนาจอเริ่มตน ของคุณแลว
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การตั้งคาการปลุกใหม
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก
3 แตะ เพิ่มการปลุก
4 ปรับเวลาโดยการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง
5 แตะ ตั้ง
6 แกไขการตั้งคาการปลุกอื่นไดตามตองการ
7 แตะ เสร็จ

การแกไขการปลุกที่มีอยู
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 แตะ เวลา
5 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับเวลา
6 แตะ ตั้ง
7 แกไขการตั้งคาการปลุกอื่นไดตามตองการ
8 แตะ เสร็จ

รูปแบบเวลาการปลุกที่แสดงจะเหมือนกับรูปแบบที่คุณเลือกสำหรับการตั้งคาเวลาทั่วไป ตัวอยางเชน 12 หรือ 24 ชั่วโมง

การปดใชงานการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก
3 แตะการปลุกที่มารกไวที่ตองการ
4 ยกเลิกการมารกที่ชองตัวเลือก เปดการปลุก

การเปดใชการปลุกที่มีอยู
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก
3 แตะการปลุกที่ไมไดมารกที่คุณตองการ
4 มารกชองตัวเลือก เปดการปลุก

การลบการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการลบ
4 แตะ ลบ จากนั้นแตะ ตกลง

การตั้งเสียงกริ่งสำหรับการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 แตะ เสียงริงโทน และเลือกตัวเลือก
5 แตะ เสร็จ

การตั้งคาการปลุกซ้ำ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 แตะ ปลุกซ้ำ
5 มารกชองทำเครื่องหมายสำหรับวันที่ตองการ จากนั้นแตะ ตกลง
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การตั้งชื่อสำหรับการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 แตะ รายละเอียด และปอนชื่อสำหรับการปลุก
5 แตะ ตกลง

การเปดใชงานฟงกชันการสั่นสำหรับการปลุก
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก
3 แตะการปลุกที่คุณตองการแกไข
4 มารกชองตัวเลือก สั่น

การตั้งคาใหสงเสียงปลุกเมื่อโทรศัพทอยูในโหมดเงียบ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การปลุก จากนั้นกด 
3 แตะ การตั้งคา
4 มารกชองตัวเลือก การปลุกในโหมดเงียบ

การเลื่อนการปลุกเมื่อมีเสียงดัง
• เมื่อเสียงปลุกดัง ใหแตะ เลื่อนปลุก

การปดการปลุกเมื่อมีเสียงดัง
• เมื่อเสียงปลุกดัง ใหแตะ ยกเลิก
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การสแกนดวยแอพพลิเคชั่น NeoReader™
ใชโทรศัพทของคุณเปนเครื่องอานบารโคด เพื่อคนหารายละเอียดเพิ่มเติมของสิ่งที่คุณสแกน ตัวอยางเชน
คุณพบเสื้อนอกในโฆษณาบนแม็กกาซีนและตองการคนหารานคาที่ใกลที่สุดเพื่อทำการซื้อ ถาโฆษณานั้นมี
บารโคดที่อานได แอพพลิเคชั่น NeoReader™ จะใชโคดดังกลาวเพื่อเขาสูเนื้อหาเว็บเคลื่อนที่ เชน เว็บเพจที่
มีขอมูลสินคาเพิ่มเติมหรือแผนที่รานคาที่อยูใกลเคียง NeoReader™ สนับสนุนบารโคดมาตรฐานสวนใหญ

วิธีการเริ่มแอปพลิเคชั่น NeoReader™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ NeoReader™

การสแกนบารโคด
1 เมื่อแอปพลิเคชัน NeoReader™ เปดขึ้นมา ใหถือกลองของโทรศัพทไวเหนือบารโคดจนกวาจะมอง

เห็นบารโคดที่สมบูรณในชองมองภาพ
2 โทรศัพทนี้จะสแกนบารโคดดังกลาวโดยอัตโนมัติและจะสั่นเมื่อจดจำบารโคดนั้นไวแลว หากไมมี

การจดจำบารโคดดังกลาวไว ใหแตะ  เพื่อสแกนโคดนั้นดวยตนเอง

การปอนบารโคดดวยตนเอง
1 เมื่อแอปพลิเคชัน NeoReader™ เปดอยู ใหแตะ 
2 แตะฟลดขอความ แลวปอนตัวเลขของบารโคดนั้น

ภาพรวมเมนูแอพพลิเคชั่น NeoReader™
ตัวเลือกเมนูตอไปนี้คือตัวเลือกของแอพพลิเคชั่น NeoReader™:

จับภาพบารโคดโดยใชความละเอียดภาพสูงในกรณีที่ NeoReader™ ไมสามารถจดจำบารโคดไดโดยอัตโนมัติ

ปอนหมายเลขบารโคดเอง สามารถใชตัวเลือกนี้ไดหากกลองของคุณไมสามารถอานบารโคดไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดูรายการบารโคดที่สแกนไปแลว

เลือกวาตองการจะใชแอพพลิเคชั่น NeoReader™ อยางไร

ดูขอมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น NeoReader™

อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบารโคดแบบตางๆ และวิธีการใช NeoReader™

เลือกการตั้งคาสวนตัวของคุณ เชน ภาษา หรือประเทศ ขอมูลนี้จะใชเพื่อจัดทำเนื้อหาของบารโคด

สงขอความใหเพื่อชวนใหเพื่อนๆ ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น NeoReader™
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เหมาะกับ ANT+
ANT+ คือเทคโนโลยีไรสายที่ชวยใหอุปกรณฟตเนสตางๆ เชน อุปกรณติดตามอัตราการเตนของหัวใจและ
เซ็นเซอรวัดความเร็วสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับโทรศัพทของคุณและอุปกรณอื่นๆ ได ดวยฟงกชัน ANT+
คุณสามารถจัดเก็บขอมูลจากลูวิ่งหรือจักรยานปนและรวบรวมไวที่เดียว คุณตองดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น
อยางเชน iMapMyFitness เพื่อใหโทรศัพทของคุณสามารถประมวลผลขอมูล ANT+ ที่รวบรวมไว
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การซินโครไนซขอมูลบนโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถซิงครายชื่อ อีเมล เหตุการณในปฏิทิน และขอมูลอื่นๆ กับโทรศัพทของคุณจากอีเมลหลายบัญชี
บริการซินโครไนซ และบัญชีประเภทอื่นๆ ขึ้นอยูกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในโทรศัพทของคุณ การซินโคร
ไนซโทรศัพทของคุณกับแหลงขอมูลอื่นๆ เปนวิธีการที่งายและใชงานไดจริงในการอัปเดตขอมูลอยูเสมอ
คุณสามารถ:

• เขาถึง Gmail™ , Google Calendar™, รายชื่อ Google™, บุคมารก Google™ Chrome ของคุณ และบริการ
Google อื่นๆ ที่คุณใช

• เขาถึงแอปพลิเคชันอีเมล รายชื่อ และปฏิทินของบริษัทคุณ
• เขาถึงรายชื่อ ปฏิทิน อัลบั้มของ Facebook™ ของคุณและบริการอื่นๆ ที่คุณใช
• ซินโครไนซโทรศัพทของคุณเขากับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตโดยใช SyncML™

การซินโครไนซกับ Google™
ซินโครไนซโทรศัพทของคุณกับ Gmail™ , Google Calendar™, รายชื่อ Google™, บุคมารก Google™
Chrome ของคุณ และขอมูลจากบริการ Google อื่นๆ ที่คุณใช ดูและจัดการสิ่งดังกลาวจากโทรศัพทของคุณ
ไดอยางงายดายเหมือนใชคอมพิวเตอร
หลังจากซินโครไนซแลว คุณจะสามารถคนหา Gmail™ ไดในแอปพลิเคชัน Gmail™ คนหา Google
Calendar™ ไดในแอปพลิเคชัน Calendar คนหารายชื่อ Google™ ไดในแอปพลิเคชัน Contacts และคนหา
ขอมูลอื่นๆ ไดในแอปพลิเคชัน Google ที่สอดคลองกันซึ่งคุณไดติดตั้งไว

การตั้งคาบัญชี Google™ ในโทรศัพทของคุณเพื่อการซินโครไนซ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 ตรวจสอบใหแนใจวาการซินโครไนซเปดอยูเพื่อใหแอปพลิเคชันสามารถซินโครไนซขอมูลไดโดย

อัตโนมัติ
4 แตะ เพิ่มบัญชี > Google
5 ดำเนินการตามตัวชวยสรางการลงทะเบียนเพื่อสรางบัญชี Google™ หรือเขาสูระบบถาคุณมีบัญชี

แลว
6 มารกชองตัวเลือก การสำรองและเรียกคืนขอมูล หากคุณตองการสำรองขอมูลลงในบัญชี Google™

ของคุณ แลวแตะ ยอมรับ
7 แตะ เสร็จ
8 แตะบัญชี Google™ ที่คุณสรางขึ้นใหม แลวแตะรายการที่คุณตองการซินโครไนซ

วิธีการซินโครไนซกับบัญชี Google™ ของคุณดวยตัวเอง
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะที่บัญชี Google™ ที่คุณตองการจะซินโครไนซ
4 กด  จากนั้นแตะ ซิงคตอนนี้

การซินโครไนซเบราวเซอรของคุณกับ Google™ Chrome
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะบัญชี Google™ แลวมารกชองตัวเลือกที่เกี่ยวของเพื่อซินโครไนซเบราวเซอรนั้น
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การนำบัญชี Google™ ออกจากโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะบัญชี Google™ ที่คุณตองการจะถอดออกจากรายชื่อบัญชี
4 กด  จากนั้นแตะ นำบัญชีออก
5 แตะ นำบัญชีออก อีกครั้งเพื่อยืนยัน

ซินโครไนซอีเมลบริษัท ปฏิทิน และรายชื่อติดตอได
เขาถึงอีเมลบริษัท ปฏิทินนัดหมาย และรายชื่อไดโดยตรงจากโทรศัพทของคุณ ดูและจัดการสิ่งดังกลาวได
อยางงายดายเหมือนในคอมพิวเตอร หลังจากการติดตั้ง คุณจะสามารถหาขอมูลในแอพพลิเคชั่น อีเมล,
ปฏิทิน และ รายชื่อ ได

หากคุณตองการเขาถึงฟงกชั่นที่กลาวไวดานบน คุณจะตองเก็บขอมูลบริษัทไวในเซิรฟเวอร Microsoft® Exchange

การตั้งคาอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อของบริษัทในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 ตรวจสอบใหแนใจวาเปดการซินโครไนซแลวเพื่อใหขอมูลของคุณซินโครไนซโดยอัตโนมัติตามชวง

เวลาการซิงคที่คุณตั้งคาไว
4 แตะ เพิ่มบัญชี > บริษัท
5 ใสที่อยูอีเมลบริษัทและรหัสผาน
6 แตะ ถัดไป โทรศัพทของคุณจะเริ่มตนดึงขอมูลบัญชีของคุณ หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ใหติดตอผู

ดูแลเครือขายของบริษัทคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม เชน ชื่อโดเมน และที่อยูเซิรฟเวอร Exchange
7 แตะ ตกลง เพื่ออนุญาตใหเซิรฟเวอรของบริษัทคุณควบคุมโทรศัพทของคุณได
8 เลือกวาคุณตองการซิงคขอมูลใดกับโทรศัพทนี้ เชน รายชื่อ และขอมูลปฏิทิน
9 หากตองการ ใหเปดใชงานผูดูแลอุปกรณเพื่ออนุญาตใหเซิรฟเวอรของบริษัทคุณควบคุมคุณสมบัติ

ดานความปลอดภัยบางอยางในโทรศัพทของคุณได ตัวอยางเชน อนุญาตใหเซิรฟเวอรของบริษัท
คุณกำหนดกฎเกณฑของรหัสผานและตั้งคาการเขารหัสลับที่เก็บขอมูล

10 เมื่อตั้งคาเสร็จเรียบรอยแลว คุณสามารถปอนชื่อสำหรับบัญชีบริษัทเพื่อใหระบุไดงายอีกดวย

วิธีการแกไขการตั้งคาอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดตอของบริษัท
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค และเลือกบัญชีบริษัท
3 แตะ การตั้งคาบัญชี แลวจึงแตะบัญชีของบริษัทที่คุณตองการแกไข
4 เปลี่ยนการตั้งคาตามที่ตองการ

การตั้งคาชวงเวลาการซินโครไนซสำหรับบัญชีบริษัท
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค และเลือกบัญชีบริษัท
3 แตะ การตั้งคาบัญชี แลวแตะบัญชีบริษัทที่คุณตองการตั้งคาระดับการซินโครไนซ
4 แตะ การตรวจสอบอีเมล และเลือกตัวเลือกชวงเวลา

การลบบัญชีบริษัทจากโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชีบริษัทของคุณ
3 กด  จากนั้นแตะ นำบัญชีออก
4 แตะ นำบัญชีออก อีกครั้งเพื่อยืนยัน
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การซินโครไนซกับ Facebook™ ภายในโทรศัพท Xperia™ ของคุณ
มีสองวิธีในการใช Facebook™ บนโทรศัพทของคุณ นอกจากการใชแอพพลิเคชั่น Facebook เพื่อเขาถึง
บัญชี Facebook ออนไลนของคุณแลว คุณยังสามารถเลือกซินโครไนซบัญชี Facebook ของคุณกับโทรศัพท
ของคุณได หากตองการทำเชนนี้ คุณจำเปนตองตั้งคาบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ ซึ่งทำใหคุณเขา
ถึงเนื้อหา Facebook ของคุณไดโดยตรงจากโปรแกรมอื่นๆ จำนวนมากในโทรศัพท ตัวอยางเชน คุณ
สามารถเขียนโพสต Facebook จาก Timescape™ และเขาถึงขอมูลรายชื่อ ภาพถาย และปฏิทิน Facebook
ของคุณไดจากแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวของในโทรศัพท เชน แอพพลิเคชั่น ปฏิทิน

การตั้งคาบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ บนโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 ตรวจสอบใหแนใจวาการซินโครไนซเปดอยูเพื่อใหแอปพลิเคชันสามารถซินโครไนซขอมูลไดโดย

อัตโนมัติ
4 แตะ เพิ่มบัญชี > Facebook ใน Xperia™
5 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อสรางบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ หรือลงชื่อเขาใชหาก

คุณมีบัญชีเรียบรอยแลว

คุณยังสามารถตั้งคาบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ บนโทรศัพทของคุณโดยมารกที่ การรวมบริการ Facebook ชองตัว
เลือกภายใต ตั้งคา > Xperia™ > Facebook ใน Xperia™

การซินโครไนซดวยตนเองกับบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ ของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะบัญชี Facebook ใน Xperia™
4 กด  จากนั้นแตะ ซิงคตอนนี้

การนำบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ ออกจากโทรศัพทของคุณ
เมื่อคุณนำบัญชี Facebook™ ภายใน Xperia™ ออกจากโทรศัพทของคุณแลว บัญชี Facebook ออนไลนที่เกี่ยวของกันจะไมถูก
ลบ และคุณยังคงสามารถเขาถึงบัญชีนี้ไดจากคอมพิวเตอร

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะบัญชี Facebook ใน Xperia™
4 กด  จากนั้นแตะ นำบัญชีออก
5 แตะ นำบัญชีออก อีกครั้งเพื่อยืนยัน

การซินโครไนซโดยใช SyncML™
ซินโครไนซโทรศัพทของคุณเขากับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตโดยใช SyncML™ ดูและจัดการรายชื่อ ปฏิทินและ
บุคมารกจากโทรศัพทของคุณไดอยางงายดายเหมือนใชคอมพิวเตอร
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การตั้งคาบัญชี SyncML™ ในโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 ตรวจสอบใหแนใจวาเปดการซินโครไนซแลวเพื่อใหขอมูลของคุณซินโครไนซโดยอัตโนมัติตามชวง

เวลาที่คุณตั้งคาไว
4 แตะ เพิ่มบัญชี > SyncML
5 แตะฟลดบัญชี ที่อยูเซิรฟเวอร ชื่อผูใช และรหัสผาน แลวปอนขอมูลตามที่กำหนดไว
6 แตะ ระยะการซิงค แลวเลือกวาคุณตองการจะใหโทรศัพททำการซินโครไนซโดยอัตโนมัติบอยแค

ไหน
7 แตะรายการที่คุณตองการซินโครไนซ ตัวอยางเชน รายชื่อ จากนั้นปอนที่อยูเซิรฟเวอร ชื่อผูใช และ

รหัสผาน ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแตละรายการที่คุณตองการซินโครไนซ
8 เมื่อเสร็จแลว ใหแตะ เสร็จ

ติดตอผูใหบริการ SyncML™ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาบัญชี

การซินโครไนซกับบัญชี SyncML™ ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค
3 แตะบัญชี SyncML™ ที่คุณตองการซินโครไนซ
4 กด  จากนั้นแตะ ซิงคตอนนี้

การตั้งคาชวงเวลาการซินโครไนซ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชี SyncML™ ของคุณ
3 แตะ การตั้งคาบัญชี
4 แตะ ระยะการซิงค และเลือกตัวเลือกชวงเวลา

การนำบัญชี SyncML™ ออกจากโทรศัพทของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ ตั้งคา > บัญชีและการซิงค แลวแตะบัญชี SyncML™ ของคุณ
3 กด  จากนั้นแตะ นำบัญชีออก
4 แตะ นำบัญชีออก อีกครั้งเพื่อยืนยัน
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การเชื่อมตอเครือขายไรสาย
คุณสามารถเขาสูอินเทอรเน็ตแบบไรสายจากโทรศัพทของคุณโดยใชเทคโนโลยี Wi-Fi® ดวยวิธีนี้คุณ
สามารถเรียกดูเว็บและเขาถึงอัตราคาบริการการโทรและการสงขอมูลที่ราคาถูกลง
หากบริษัทหรือองคกรของคุณมีเครือขายสวนตัวเสมือนจริง (VPN) คุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายนี้ได
ดวยโทรศัพทของคุณ คุณสามารถใช VPN เพื่อเขาใชอินทราเน็ตและบริการภายในอื่นๆ ที่บริษัทของคุณ

Wi-Fi®
เมื่อใชเทคโนโลยี Wi-Fi® คุณจะสามารถเขาสูอินเทอรเน็ตแบบไรสายไดดวยโทรศัพทของคุณ ถาตองการ
เขาถึงอินเทอรเน็ตโดยใชการเชื่อมตอ Wi-Fi® ขั้นแรกคุณจะตองคนหาและเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi® ที่มี
ใหบริการ ความแรงของสัญญาณสำหรับเครือขาย Wi-Fi® อาจแตกตางกันไปตามตำแหนงของโทรศัพท การ
เขาใกลเราเตอร Wi-Fi® ยิ่งขึ้นอาจทำใหมีความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้น

กอนที่จะใช Wi-Fi®
เมื่อตองการทองอินเทอรเน็ตผานการเชื่อมตอแบบ Wi-Fi® คุณตองคนหาและเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi®
ที่ใชไดกอน แลวจึงเปดอินเทอรเน็ตเบราเซอร ความแรงของสัญญาณสำหรับเครือขาย Wi-Fi® อาจแตกตาง
กันไปตามตำแหนงของโทรศัพท การเขาใกลเราเตอร Wi-Fi® ยิ่งขึ้นจะทำใหมีความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้น

การเปด Wi-Fi®
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา
3 แตะ 〇 ขาง Wi-Fi เพื่อให 〇 เปลี่ยนเปน | โทรศัพทจะสแกนหาเครือขาย Wi-Fi® ที่ใชได

อาจตองรอไมกี่วินาทีกอนที่ Wi-Fi® จะเปดใชงาน

การเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi®
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา
3 ตรวจสอบใหแนใจวาฟงกชัน Wi-Fi® เปดอยู แตะ Wi-Fi
4 จะมีการแสดงผลเครือขาย Wi-Fi® ที่ใชงานได เครือขายที่ใชไดอาจเปนแบบเปดหรือแบบรักษา

ความปลอดภัย เครือขายแบบเปดจะถูกระบุดวย  และเครือขายแบบรักษาความปลอดภัยจะถูก
ระบุดวย  ที่อยูติดกับชื่อเครือขาย Wi-Fi®

5 แตะเครือขาย Wi-Fi® เพื่อเชื่อมตอ หากคุณพยายามเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi® ที่มีการรักษา
ความปลอดภัย ระบบจะขอใหคุณปอนรหัสผาน โดย  จะแสดงขึ้นในแถบสถานะเมื่อคุณเชื่อมตอ
แลว

โทรศัพทของคุณจะจำเครือขาย Wi-Fi® ที่คุณเชื่อมตอ ในครั้งถัดไปที่คุณเขามาอยูภายในระยะสัญญาณของเครือขาย Wi-Fi® ที่
เคยเชื่อมตอดวยกอนหนานี ้โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายนี้โดยอัตโนมัติ

ในตำแหนงที่ตั้งบางแหง เครือขาย Wi-Fi® แบบเปดจะกำหนดใหคุณตองล็อกอินเขาสูเว็บเพจกอนที่คุณจะสามารถเขาถึงเครือขาย
นั้นได ติดตอผูดูแลเครือขาย Wi-Fi® ที่เกี่ยวของเพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม

การเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi® อื่น
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Wi-Fi เครือขาย Wi-Fi® ที่ตรวจพบจะแสดงขึ้นมา
3 แตะเครือขาย Wi-Fi® อื่นเพื่อเชื่อมตอ
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การสแกนหาเครือขาย Wi-Fi® ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Wi-Fi
3 แตะ คนหา โทรศัพทจะสแกนหาเครือขาย Wi-Fi® และแสดงเครือขายที่ใชงานไดในรายการ
4 แตะเครือขาย Wi-Fi® ในรายการเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายนั้น

การตั้งคา Wi-Fi® ขั้นสูง
กอนที่คุณจะเพิ่มเครือขาย Wi-Fi® ดวยตนเอง คุณจำเปนตองเปดการตั้งคา Wi-Fi® ในโทรศัพทของคุณกอน

สถานะของเครือขาย Wi-Fi®
เมื่อคุณเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi® หรือเมื่อมีเครือขาย Wi-Fi® ที่ใชไดในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถดู
สถานะของเครือขาย Wi-Fi® เหลานี้ได นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปดใหโทรศัพทแจงใหทราบเมื่อตรวจพบ
เครือขาย Wi-Fi® แบบเปด

การเปดใชการแจงเครือขาย Wi-Fi®
1 เปด Wi-Fi® หากไมไดเปดอยู
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ ตั้งคา > Wi-Fi
4 กด 
5 แตะ ขั้นสูง
6 มารกชองตัวเลือก การแจงเครือขาย

การเพิ่มเครือขาย Wi-Fi® ดวยตนเอง
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Wi-Fi
3 แตะ เพิ่มเครือขาย
4 ปอน SSID ของเครือขาย สำหรับเครือขาย
5 แตะฟลด ความปลอดภัย เพื่อเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย
6 ปอนรหัสผานหากจำเปน
7 แตะ บันทึก

ติดตอผูดูแลระบบเครือขาย Wi-Fi® ของคุณเพื่อขอรับชื่อและรหัสผาน SSID ของเครือขาย

การดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครือขาย Wi-Fi® ที่เชื่อมตออยู
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Wi-Fi
3 แตะเครือขาย Wi-Fi® ที่คุณกำลังเชื่อมตออยู ขอมูลโดยละเอียดของเครือขายจะปรากฏขึ้น

นโยบายการพัก Wi-Fi®
เมื่อเพิ่มนโยบายการพัก Wi-Fi® คุณจะสามารถระบุไดวาเมื่อใดที่จะสลับจาก Wi-Fi เปนขอมูลโทรศัพท
เคลื่อนที่

หากคุณไมไดเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi® โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ในการเขาถึงอินเทอรเน็ต (หากคุณตั้ง
คาและเปดใชงานการเชื่อมตอขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ในโทรศัพทของคุณแลว)
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การเพิ่มนโยบายการพัก Wi-Fi®
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Wi-Fi
3 กด 
4 แตะ ขั้นสูง
5 แตะ เปด Wi-Fi คางไวในระหวางโหมดสลีป
6 เลือกตัวเลือก

อุปกรณที่เชื่อมตอ
แบงปนไฟลมีเดียในโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นๆ ผานเครือขาย Wi-Fi® ที่ใชงานรวมกัน เมื่อโทรศัพท
ของคุณเชื่อมตอกับเครือขายในบานของคุณผานทาง Wi-Fi® และไดเปด อุปกรณที่เชื่อมตอ อุปกรณอื่นๆ ที่
เชื่อมตออยูในเครือขายเดียวกันจะสามารถเขาถึงภาพที่บันทึกไวในโทรศัพทของคุณได ตัวอยางเชน คุณ
สามารถดูภาพหรือเลนเพลงจากอุปกรณไคลเอนที่เชื่อมตอได โดยอุปกรณไคลเอนที่เชื่อมตอดังกลาวอาจจะ
เปนคอมพิวเตอรที่มีไคลเอนซอฟตแวร กลองถายรูป TV หรือ PlayStation®3 อุปกรณทั้งหมดจะตองเปน
อุปกรณที่ไดรับการรับรอง DLNA™ โดย Digital Living Network Alliance

วิธีการใชฟงกชั่น อุปกรณที่เชื่อมตอ
1 การเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครือขาย Wi-Fi®
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ อุปกรณที่เชื่อมตอ
3 แตะ  ที่ขางๆ เปลี่ยนชื่อเซิรฟเวอร แลวแกไขชื่อโทรศัพทของคุณตามตองการ ชื่อนี้จะปรากฏอยู

ในอุปกรณไคลเอนตอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ใชเรียกโทรศัพทของคุณ
4 มารกชองตัวเลือก แชรเนื้อหา  จะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะ โทรศัพทของคุณจะทำหนาที่เปน

เซิรฟเวอรมีเดีย
5 เชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับอุปกรณไคลเอนอื่นๆ ในเครือขาย Wi-Fi® เดียวกัน
6 เปดใชงานซอฟตแวรไคลเอนที่ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอรของคุณ คนหาและเลือกโทรศัพทของคุณ

เปนเซิรฟเวอร
7 การแจงเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะของโทรศัพท แตะและตั้งคาการอนุญาตการเขาถึง
8 โอนเนื้อหาในโทรศัพทของคุณเพื่อแสดงในอุปกรณไคลเอน อาจตองใชเวลาประมาณสองสามนาที

เพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดในอุปกรณไคลเอนหากมีรูปภาพและไฟลเพลงบันทึกอยูในโทรศัพทมาก
9 วิธีการปดมุมมอง อุปกรณที่เชื่อมตอ ใหกด  ฟงกชั่น อุปกรณที่เชื่อมตอ จะยังคงทำงานอยูเบื้อง

หลัง
10 การเลิกเชื่อมตอจากเซิรฟเวอร ใหไปที่มุมมอง อุปกรณที่เชื่อมตอ ในโทรศัพทและยกเลิกการมารกช

องตัวเลือก แชรเนื้อหา
อุปกรณไคลเอนตที่คุณไดตั้งคาอนุญาตการเขาถึงไวแลวคืออุปกรณไคลเอนตที่ลงทะเบียนกับเครื่องของ
คุณไวแลวและจะแสดงในรายการ อุปกรณที่ลงทะเบียนแลว อุปกรณไคลเอนที่รอใหคุณอนุญาตการเขาถึง
จะแสดงอยูในรายการ อุปกรณที่รอการอนุญาต
คำแนะนำที่กลาวมาอาจจะแตกตางกันไปตามอุปกรณไคลเอน โปรดดูคำแนะนำในคูมือผูใชของอุปกรณไคลเอนดวย หากไม
สามารถเชื่อมตออุปกรณได ใหตรวจสอบวาเครือขายบานของคุณทำงานหรือไม

การตั้งคาการอนุญาตการเขาถึงสำหรับอุปกรณไคลเอนที่พิจารณา
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ อุปกรณที่เชื่อมตอ
2 เลือกอุปกรณไคลเอนจากรายการ อุปกรณที่รอการอนุญาต
3 เลือกระดับการอนุญาตการเขาถึง

วิธีการเปลี่ยนชื่อของอุปกรณไคลเอนที่ลงทะเบียน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ อุปกรณที่เชื่อมตอ
2 เลือกอุปกรณไคลเอนจากรายการ อุปกรณที่ลงทะเบียนแลว แลวเลือก เปลี่ยนชื่อ
3 ใสชื่อใหมใหแกอุปกรณไคลเอน
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วิธีการเปลี่ยนระดับการลงทะเบียนอุปกรณไคลเอน
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  แลวคนหาและแตะ อุปกรณที่เชื่อมตอ
2 เลือกอุปกรณไคลเอนจากรายการ อุปกรณที่ลงทะเบียนแลว
3 แตะ เปลี่ยนระดับการเขาถึง และเลือกตัวเลือก

วิธีการรับความชวยเหลือเกี่ยวกับการแบงปนเนื้อหากับอุปกรณอื่น
• เมื่อมุมมอง การเชื่อมตออุปกรณ เปดอยู ใหแตะ  แลวแตะ วิธีใช

การแบงปนการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถแบงปนการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยใชสาย USB
กระบวนการนี้จะเรียกวาการใช USB เชื่อมตออินเทอรเน็ต (USB tethering) คุณยังสามารถแบงปนการเชื่อม
ตอขอมูลของโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นๆ ไดสูงสุดแปดเครื่องพรอมๆ กัน ไดดวยการเปลี่ยนให
โทรศัพทของคุณเปน Wi-Fi® ฮอตสปอตแบบพกพาไดอีกดวย
เมื่อโทรศัพทของคุณแบงปนการเชื่อมตอขอมูล จะมีไอคอนตางๆ เหลานี้ปรากฏขึ้นในแถบสถานะหรือใน
แผงการแจงเตือน:

กำลังใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวย USB

กำลังใช Wi-Fi® ฮอตสปอต

กำลังใชทั้งการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวย USB และฮอตสปอตแบบพกพา

การแชรการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทคุณโดยใชสาย USB
1 ปดใชงานการเชื่อมตอสาย USB ทั้งหมดกับโทรศัพทของคุณ
2 ใชสาย USB ที่ใหมากับโทรศัพทของคุณในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอร
3 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
4 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > การตอเน็ตและฮอตสปอตพกพา
5 มารกชองตัวเลือก USB tethering โทรศัพทเริ่มแบงปนการเชื่อมตอเครือขายไรสายเขากับ

คอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอ USB การแจงเตือนการใชงานจะปรากฏขึ้นในแถบสถานะและ
แผงการแจงเตือน

6 ยกเลิกการมารกชองตัวเลือก USB tethering หรือถอดสาย USB ออกเพื่อหยุดการแบงปนขอมูล

คุณไมสามารถแชรการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทและการด SD ของคุณผานสาย USB ไดในเวลาเดียวกัน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
ใหดูที่ การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 117.

คุณอาจตองเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรของคุณใหสรางการเชื่อมตอเครือขายผานทางสาย USB ไปที่ android.com/tether เพื่อ
ขอรับขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุด

การแชรการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพทคุณใหเปนฮอตสปอต Wi-Fi® แบบพกพา
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > การตอเน็ตและฮอตสปอตพกพา
3 แตะ กำหนดคา Wi-Fi ฮอตสปอต
4 ปอน SSID ของเครือขาย สำหรับเครือขาย แตะฟลด ความปลอดภัย เพื่อเลือกประเภทการรักษา

ความปลอดภัย
5 ปอนรหัสผานหากจำเปน
6 แตะ บันทึก
7 มารกชองตัวเลือก ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา โทรศัพทจะเริ่มสงสัญญาณชื่อเครือขาย Wi-Fi®

(SSID) ของโทรศัพทนั้น คุณจะสามารถเชื่อมตอเครือขายดังกลาวกับเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปก
รณอื่นๆ ได 8 เครื่อง

8 ไมมารกชองตัวเลือก ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา เมื่อคุณตองการหยุดแชรการเชื่อมตอขอมูลของ
คุณผานทาง Wi-Fi®
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การเปลี่ยนชื่อหรือรักษาความปลอดภัยฮอตสปอตแบบพกพาของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > การตอเน็ตและฮอตสปอตพกพา
3 แตะ กำหนดคา Wi-Fi ฮอตสปอต
4 ปอน SSID ของเครือขาย สำหรับเครือขาย
5 หากตองการเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย ใหแตะฟลด ความปลอดภัย
6 ปอนรหัสผานหากจำเปน
7 แตะ บันทึก

Virtual Private Network (VPN)
ใชโทรศัพทของคุณในการเชื่อมตอกับ VPN ซึ่งทำใหคุณสามารถเขาถึงแหลงขอมูลภายในเครือขายทองถิ่นที่
รักษาความปลอดภัยจากเครือขายจริงภายนอกได ตัวอยางเชน การเชื่อมตอ VPN ถูกใชโดยทั่วไปโดยบริษัท
และสถาบันการศึกษาสำหรับผูใชที่จำเปนตองเขาถึงอินทราเน็ตหรือบริการภายในอื่นๆ เมื่ออยูนอกเครือ
ขายภายใน เชน ในระหวางเดินทาง
การเชื่อมตอ VPN สามารถตั้งคาไดหลายวิธี โดยขึ้นอยูกับเครือขาย ในบางเครือขาย คุณอาจจำเปนตองถาย
โอนและติดตั้งการรับรองความปลอดภัยในโทรศัพทของคุณ ดู การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ใน
หนา 117 สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโอนเนื้อหาไปยังโทรศัพทของคุณ สำหรับขอมูลโดยละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการตั้งคาการเชื่อมตอไปยัง VPN โปรดติดตอผูดูแลเครือขายของบริษัทหรือองคกรของคุณ

การเพิ่ม Virtual Private Network (VPN)
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > VPN
3 แตะ เพิ่มเครือขาย VPN
4 เลือกประเภทของ VPN ที่ตองการเพิ่ม
5 ปอนการตั้งคา VPN ของคุณ
6 แตะ บันทึก

การเชื่อมตอ Virtual Private Network (VPN)
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เพิ่มเติม... > VPN
3 ในรายการของเครือขายที่ใชงานได แตะ VPN ที่คุณตองการเชื่อมตอ
4 ปอนขอมูลที่ตองการ
5 แตะ เชื่อมตอ

การยกเลิกการเชื่อมตอจาก VPN
1 ใหลากแถบสถานะลง
2 แตะการแจงเตือนสำหรับการเชื่อมตอ VPN เพื่อปดการเชื่อมตอ
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เว็บเบราวเซอร
ใชเว็บเบราวเซอรของคุณในการดูและนำทางเว็บเพจ เพิ่มเพจเปนบุคมารก และบันทึกเพจสำหรับการดูแบบ
ออฟไลน คุณสามารถเปดหนาตางไดมากถึง 16 หนาตางในเวลาเดียวกันและสลับระหวางหนาตางเหลานั้น
ไดอยางงายดาย คุณยังสามารถรองขอเวอรชันบนเดสกท็อปของเว็บเพจไดหากคุณไมตองการดูเวอรชันบน
โทรศัพทเคลื่อนที่

การเปดเว็บเบราวเซอร
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ 

การเรียกดูเว็บ

แถบการคนหาและที่อยู
ใชแถบการคนหาและที่อยูเพื่อเรียกดูเว็บ

1
2
3

1 ดูความคืบหนาในการดาวนโหลดของเว็บเพจปจจุบัน

2 ปอนคำที่จะคนหาเพื่อคนหาเว็บเพจหรือปอนที่อยูของเว็บเพจเพื่อโหลดเว็บเพจ

3 ยกเลิกการดาวนโหลดของเว็บเพจปจจุบัน

บางครั้งแถบการคนหาและที่อยูไมปรากฏขึ้นหลังจากเว็บเพจเสร็จสิ้นการดาวนโหลด แตจะปรากฏอีกครั้งเมื่อคุณปดหนาจอลง

ถาตองการไปยังเว็บเพจ
1 แตะชองขอความคนหาและที่อยูเพื่อเปดปุมกด
2 ปอนที่อยูเว็บ
3 แตะ ไป

ถาตองการคนหาหนาเว็บ
1 แตะชองขอความคนหาและที่อยูเพื่อเปดปุมกด
2 ปอนคำที่จะคนหา
3 แตะ ไป

การออกจากเว็บเบราวเซอร
• ขณะที่เปดเว็บ ใหกด 

เมื่อคุณเปดเบราวเซอรนี้อีกครั้งแมภายหลังเริ่มการทำงานของโทรศัพทนี้ใหม เบราวเซอรดังกลาวจะปรากฏขึ้นในลักษณะเหมือน
กับตอนกอนที่คุณจะออกจากเบราวเซอรนี ้ตัวอยางเชน จะมีการเปดหนาตางจำนวนเดียวกันขึ้นมา

การนำทางเว็บเพจ
การเลือกลิงก

• หากตองการเลือกลิงกในเว็บเพจ ใหแตะที่ลิงกนั้น ระบบจะไฮไลตลิงกที่เลือกไว และเว็บเพจนั้นจะ
เริ่มโหลดหลังจากที่คุณปลอยนิ้วแลว
หากคุณเลือกลิงกผิดพลาดกอนที่คุณจะปลอยนิ้ว คุณสามารถลากนิ้วของคุณออกจากลิงกนั้นเพื่อยกเลิกการเลือกได
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ถาตองการไปยังเพจกอนหนาขณะเรียกดู
• กด 

การซูมเขาหรือออกในเว็บเพจ
ใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้เพื่อซูมเขาออกในเว็บเพจ:

• แตะสองครั้งเพื่อซูมเขาในเว็บเพจ หรือแตะสองครั้งซ้ำอีกครั้งเพื่อซูมออก
• ใชสองนิ้วสัมผัสพื้นที่ของเพจนั้นพรอมกัน แลวกางนิ้วทั้งสองออกจากกันเพื่อซูมเขา หรือคีบนิ้วทั้ง

สองเขาดวยกันเพื่อซูมออก

ถาตองการโหลดหนาเว็บปจจุบันซ้ำ
• กด  จากนั้นแตะ รีเฟรช

การบันทึกเว็บเพจสำหรับการดูแบบออฟไลน
1 หลังจากโหลดเว็บเพจแลว ใหกด 
2 แตะ บันทึกไวอานแบบออฟไลน จากนั้นระบบจะพาคุณไปยังแท็บ เพจที่บันทึกไว ซึ่งเปนตำแหนงที่

คุณสามารถดูเว็บเพจที่บันทึกไวทั้งหมดได

หากการดหนวยความจำใชงานไมได จะไมสามารถบันทึกเว็บเพจได

การดูเว็บเพจที่บันทึกไวกอนหนานี้
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ที่อยูถัดจากแถบการคนหาและที่อยูนั้น
3 แตะ  แลวแตะแท็บ เพจที่บันทึกไว
4 คนหาและเลือกเว็บเพจที่คุณตองการดู

การโหลดเวอรชันสดของเว็บเพจแบบออฟไลน
1 เมื่อเว็บเพจแบบออฟไลนเปดขึ้นมา ใหกด 
2 แตะ ไปที่เพจสด

การรองขอเวอรชันบนเดสกท็อปของเว็บเพจ
1 ขณะที่กำลังเรียกดูเว็บเพจ ใหกด 
2 แตะ รองขอไซตแบบแสดงบนเดสกท็อป

เมื่อคุณเลือกดูเวอรชันบนเดสกท็อปของเว็บเพจในหนาตาง เว็บเพจอื่นใดที่คุณดูหลังจากนั้นในหนาตางเดียวกันยังจะแสดงเวอรชัน
บนเดสกท็อปของเว็บเพจดังกลาวอีกดวย แตะ รองขอไซตแบบแสดงบนเดสกท็อป อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาวยอน
กลับ

การแชรลิงกไปยังเว็บเพจปจจุบัน
1 ขณะที่เปดเว็บ ใหกด 
2 แตะ แชรเพจ
3 เลือกวิธีการโอนที่ใชงานได แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ

การปดหนาตางเบราวเซอร
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ที่อยูถัดจากแถบการคนหาและที่อยูนั้น รายการของหนาตางที่เปดอยูทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
3 แตะ  ในหนาตางที่คุณตองการปด หรือปดหนาตางนั้นออกไปทางซายหรือขวาของหนาจอเพื่อ

ปดหนาตางดังกลาว
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การจัดการบุคมารก
บุคมารกชวยใหคุณสามารถเขาถึงรายการโปรดและเว็บเพจที่เปดใชบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่ม
บุคมารกไดโดยตรงจากเบราวเซอรโทรศัพทของคุณ คุณยังสามารถซินโครไนซเบราวเซอรโทรศัพทของคุณ
กับบุคมารก Google™ Chrome ที่คุณไดซินโครไนซกับบัญชี Google ของคุณโดยใชคอมพิวเตอรไดอีกดวย
ดูที่ การซินโครไนซเบราวเซอรของคุณกับ Google™ Chrome ในหนา 71.
อาจมีการติดตั้งบุคมารกบางอยางไวแลวในโทรศัพทของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของคุณ

การบุกมารกเว็บเพจ
1 ขณะที่คุณดูเว็บเพจอยู ใหกด 
2 แตะ บันทึกในบุคมารก
3 แกไขบุคมารกไดตามตองการ
4 เมื่อดำเนินการเสร็จ ใหแตะ ตกลง

การเปดบุคมารก
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ที่อยูถัดจากแถบการคนหาและที่อยู แลวแตะ  ชื่อของบัญชีใดๆ ที่คุณไดซินโครไนซกับ

Google™ Chrome จะแสดงขึ้นมา บุคมารกที่คุณไดบันทึกไวโดยตรงบนโทรศัพทของคุณจะแสดง
รายการไวภายใตบัญชี ในเครื่อง

3 หากตองการแสดงบุคมารกของบัญชีนี้ ใหแตะที่บัญชีดังกลาว บุคมารกทั้งหมดในบัญชีนั้นจะแสดง
ขึ้นมา

4 หากตองการเปดบุคมารก ใหแตะบุคมารกนั้น

การแกไขบุคมารก
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ที่อยูถัดจากแถบการคนหาและที่อยู แลวแตะ 
3 สัมผัสบุคมารกคางไว
4 ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ใหแตะ แกไขบุคมารก
5 แกไขบุกมารกตามตองการ
6 เมื่อดำเนินการเสร็จ ใหแตะ ตกลง

การเพิ่มเว็บเพจที่บุกมารกไวไปที่หนาจอเริ่มตนของคุณ
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ที่อยูถัดจากแถบการคนหาและที่อยู แลวแตะ 
3 แตะบุคมารกที่คุณตองการเพิ่มไวใน หนาจอเริ่มตน คางไว
4 ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ใหแตะ เพิ่มปุมลัดในหนาหลัก

การลบบุคมารก
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ที่อยูถัดจากแถบการคนหาและที่อยู แลวแตะ 
3 สัมผัสบุคมารกคางไว
4 ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ใหแตะ ลบบุคมารก เพื่อลบบุคมารกที่เลือกไว

ถาตองการบุกมารกเว็บเพจที่เขาชมกอนหนานี้
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ถัดจากแถบการคนหาและที่อยู แลวแตะ 
3 แตะที่แท็บ ประวัต ิแลวแตะที่ลูกศรลงหนึ่งอันเพื่อดูรายการเว็บเพจที่เขาชมกอนหนานี้
4 แตะ  ขางเว็บเพจที่คุณตองการเพิ่มเปนบุกมารก
5 แกไขขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น เชน ชื่อและตำแหนงของบุกมารก ไดตามตองการ
6 เมื่อดำเนินการเสร็จ ใหแตะ ตกลง
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การจัดการขอความและรูปภาพ
ถาตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจ

1 ขณะที่คุณดูเว็บเพจอยู ใหกด 
2 แตะ คนหาบนหนา
3 ปอนขอความคนหา ตัวอักษรที่ตรงกับการคนหาของคุณจะถูกไฮไลตบนเว็บเพจ
4 แตะลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อไปยังรายการกอนหนาหรือรายการที่ถูกไฮไลตถัดไป
5 แตะ  เพื่อปดแถบการคนหา

การคัดลอกขอความจากเว็บเพจ
1 สัมผัสสวนของขอความที่คุณตองการคัดลอกคางไวจนกวาสวนนั้นจะถูกไฮไลต แท็บจะปรากฏขึ้น

เมื่อจบการเลือกแตละรายการ ลากแท็บเหลานั้นเพื่อเลือกขอความทั้งหมดที่คุณตองการคัดลอก
2 แตะ  จากนั้นแตะ คัดลอก
3 หากตองการวางขอความลงในอีเมล ขอความตัวอักษร หรือขอความมัลติมีเดีย ใหแตะชองขอความ

ในโปรแกรมที่เกี่ยวของคางไว และแตะ วาง ในเมนูที่ปรากฏขึ้น

หากขอความที่คุณตองการคัดลอกเปนสวนหนึ่งของลิงกไปยังเว็บเพจอื่น เมนูจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณจำเปนตองแตะที ่เลือกขอความ
กอนที่จะดำเนินการตอ

การบันทึกภาพจากเว็บเพจ
1 บนเว็บเพจที่ใชงาน ใหสัมผัสภาพที่ตองการจนกวาเมนูจะปรากฏขึ้น
2 แตะ บันทึกภาพ

หากการดหนวยความจำใชงานไมได จะไมสามารถบันทึกภาพได

หลายหนาตาง
เบราวเซอรของคุณสามารถใชงานหนาตางที่แตกตางกันไดมากถึง 16 หนาตางในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชน
คุณสามารถล็อกอินเขาเว็บเมลของคุณในหนาตางหนึ่งและอานขาวรายวันในอีกหนาตางหนึ่งได คุณ
สามารถสลับหนาตางไดอยางงายดาย หากคุณตองการเรียกดูเว็บโดยมีความเปนสวนตัวมากขึ้น คุณสามา
รถใชแท็บแบบไมระบุตัวตนเพื่อเปดหนาตางซึ่งจะไมเก็บขอมูลสวนตัวหรือคุกกี้ใดๆ ไวขณะที่คุณเชื่อมตอ
ผานหนาตางนั้น

การเปดหนาตางเบราวเซอรใหม
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ที่อยูถัดจากแถบการคนหาและที่อยู แลวแตะ 

การเปดหนาตางแบบไมระบุตัวตน
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ที่อยูถัดจากแถบการคนหาและที่อยูนั้น
3 กด  จากนั้นแตะ แท็บที่ไมระบุตัวตนแท็บใหม

วิธีการเปดลิงคในหนาตางใหม
1 สัมผัสลิงกคางไวจนมีเมนูปรากฏขึ้นมา
2 แตะ เปดในแท็บใหม

การสลับระหวางหนาตางเบราวเซอร
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหปดลงดานลางบนหนาจอเพื่อทำใหแถบการคนหาและที่อยูปรากฏขึ้น
2 แตะ  ที่อยูถัดจากแถบการคนหาและที่อยูนั้น
3 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูรายการของหนาตางที่เปดอยูทั้งหมด
4 แตะหนาตางที่คุณตองการสลับไปเปนหนาตางนั้น
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การดาวนโหลดจากเว็บ
คุณสามารถดาวนโหลดโปรแกรมและเนื้อหาเมื่อคุณเรียกดูเว็บโดยใชเว็บเบราเซอรในโทรศัพทของคุณ โดย
สวนมาก คุณตองแตะลิงคดาวนโหลดของไฟลที่ตองการ จากนั้นการดาวนโหลดจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ

การดูไฟลที่ดาวนโหลด
1 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสการดหนวยความจำในโทรศัพทของคุณแลวกอนที่จะดูไฟลใดๆ ที่

ดาวนโหลดมากอนหนานี้ (ไปยังการด)
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ การดาวนโหลด

การยกเลิกการดาวนโหลด
1 เมื่อโทรศัพทของคุณเริ่มการดาวนโหลดไฟล ลากแถบสถานะลงและแตะที่ไฟลที่คุณกำลัง

ดาวนโหลด
2 มารกชองตัวเลือกขางๆ ไฟลที่ตองการยกเลิก
3 แตะ 

การตั้งคาเบราวเซอร
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเว็บเบราวเซอรและกำหนดมุมมองเบราวเซอรของคุณเอง ตัวอยางเชน คุณ
สามารถเปลี่ยนขนาดของขอความที่แสดงเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ หรือคุณสามารถลบ
แคช คุกกี้ ประวัติเบราวเซอร และขอมูลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตตางๆ ที่คุณเยี่ยมชม

การเปลี่ยนการตั้งคาเบราวเซอร
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหกด 
2 แตะ การตั้งคา

หากตองการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรบนหนาเว็บ
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด
2 แตะ การตั้งคา > การเขาถึง
3 ปรับขนาดตัวอักษรตามตองการ

หากตองการลบหนวยความจำแคชออกจากโทรศัพทของคุณ
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ การตั้งคา > ความเปนสวนตัวและความปลอดภัย
3 แตะ ลบความจำแคช แลวแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน

หากตองการลบคุกกี้ในเบราวเซอรของคุณ
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ การตั้งคา > ความเปนสวนตัวและความปลอดภัย
3 แตะ ลบขอมูลคุกกี้ทั้งหมด แลวแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน

การลบประวัติเบราวเซอรของคุณ
1 เมื่อเบราวเซอรเปดขึ้นมา ใหกด 
2 แตะ การตั้งคา > ความเปนสวนตัวและความปลอดภัย
3 แตะ ลบประวัติ แลวแตะ ตกลง เพื่อยืนยัน

การปรับเว็บเพจใหพอดีหนาอัตโนมัติ
เบราวเซอรของคุณมีตัวเลือกปรับพอดีหนาอัตโนมัติซึ่งทำใหเบราวเซอรนี้อานเว็บเพจขนาดใหญที่มี
ขอความและภาพจำนวนมาก เชน หนาขาว ไดอยางงายดายยิ่งขึ้น เมื่อเปดใชตัวเลือกนี้ เบราวเซอรของคุณ
จะปรับภาพและคอลัมนของขอความใหพอดีกับหนาจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใชนิ้วแตะสองครั้งที่หนาจอ

84

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น



โดยตรง หากปดใชตัวเลือกปรับพอดีหนาอัตโนมัติ คุณอาจจำเปนตองเลื่อนไปทางดานขางเพื่ออานทั้ง
ประโยค

การปรับเว็บเพจใหพอดีโดยอัตโนมัติ
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ การตั้งคา > ขั้นสูง > จัดหนาเพจอัตโนมัติ

การกรอกขอความอัตโนมัติ
การกรอกอัตโนมัติจะอนุญาตใหคุณปอนขอมูล เชน ชื่อและที่อยูบนแบบฟอรมผานเว็บทั้งหลาย ไดโดย
อัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไมจำเปนตองปอนขอมูลเดียวกันซ้ำบนเว็บเพจตางๆ

หากตองการสรางขอความสำหรับการกรอกขอมูลอัตโนมัติ
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ การตั้งคา > ทั่วไป
3 มารก กรอกแบบฟอรมอัตโนมัติ ชองตัวเลือก หากยังไมไดมารกไว
4 แตะ กรอกขอความอัตโนมัติ แลวปอนขอความที่คุณตองการใชสำหรับการกรอกขอมูลลงในแบบ

ฟอรมบนเว็บโดยอัตโนมัติ เชน ชื่อและที่อยูของคุณ
5 เมื่อดำเนินการเสร็จ ใหแตะ บันทึก

การตั้งคาปลั๊กอิน
คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของปลั๊กอินบนเว็บเพจได ตัวอยางเชน คุณสามารถเปดใชปลั๊กอินเพื่อ
ใหไดเอฟเฟคของภาพที่ดีที่สุดเมื่อคุณดูเว็บเพจ หรือถาตองการเพิ่มความเร็วในการทองเว็บ คุณสามารถกำ
หนดคาเบราวเซอรใหเรียกใชเฉพาะปลั๊กอินตามความตองการ หรือคุณสามารถปดใชงานปลั๊กอินทั้งหมดได

หากตองการเปดใชงานปลั๊กอินตามความตองการ
1 เมื่อเบราวเซอรเปดอยู ใหกด 
2 แตะ การตั้งคา > ขั้นสูง > เปดใชปลั๊กอิน
3 มารกชองตัวเลือก ตามความตองการ

คุณอาจจำเปนตองรีสตารทเบราวเซอรของคุณเพื่อใหการตั้งคามีผล
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เพลง
ใชคุณสมบัติตาง ๆ ของ เครื่องเลนเพลง ฟงและจัดระเบียบเพลง หนังสือเสียง และพอดคาสตที่คุณโอนไปยัง
การดหนวยความจำของคุณจากคอมพิวเตอร หรือซื้อและดาวนโหลดจากรานคาออนไลน
วิธีการทำใหเนื้อหาตางๆ ไปอยูในเครื่องเลนเพลงอยางงายดาย โปรดใชแอพพลิเคชั่น
Media Go™Media Go™ ชวยใหสามารถโอนถายเนื้อหาเพลงระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทได
อยางงายดาย สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 117

คัดลอกไฟลมีเดียไวในการดหนวยความจำของคุณ
คัดลอกเนื้อหามัลติมีเดียที่คุณชื่นชอบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณไวในโทรศัพทและใชคุณสมบัติ
ดานความบันเทิงของโทรศัพทอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนเรื่องงายที่จะโอนถายเพลง ภาพถาย วิดีโอ และ
ไฟลชนิดอื่นๆ เพียงแคเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรดวยสาย USB และใชวิธีการตอไปนี้วิธี
ใดวิธีหนึ่ง:

• ใชโปรแกรมการจัดการไฟล เชน Windows Explorer
ดูที่ การโอนเนื้อหาระหวางโทรศัพทกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ในหนา 117

• ใชโปรแกรม Media Go™
ดูที่ Media Go™ ในหนา 118

ดูที่ การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ในหนา 117 เพื่อศึกษาขอมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการเชื่อมตอโทรศัพท
และการโอนถายไฟลเพิ่มเติม

การใชแอพพลิเคชั่นเลนเพลง
การเลนเนื้อหาเสียง

1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน แตะ Media >  เพื่อเปดเครื่องเลนเพลง ถา  ไมปรากฏขึ้น ใหแตะ
 แลวคนหาและแตะ 

2 แตะ  เพื่อเปดไลบรารีเพลง
3 แตะ  เพื่อเรียกดูเพลงตามศิลปน แตะ  เพื่อเรียกดูตามอัลบั้ม แตะ  เพื่อเรียกดูตามเพลย

ลิสต แตะ  เพื่อเรียกดูเพลงตามแทร็ค
4 วิธีการเรียกดูแทร็ค เลื่อนขึ้นหรือลง
5 แตะแทร็คเพื่อเลน
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ภาพรวมของเครื่องเลนเพลง

1 9

2

3

44

5

8

7
6

1 เรียกดูเพลงบนการดหนวยความจำ

2 แตะปุม infinite เพื่อคนหาขอมูลที่เกี่ยวของทางออนไลน

3 ภาพหนาปก (ถามี)

4 ไปที่แทร็คกอนหนาในคิวการเลนปจจุบัน หรือถอยหลัง

5 ปุมเลน/หยุดชั่วคราว

6 ตัวบอกความคืบหนา - ลากหรือแตะเพื่อเลื่อนไปขางหนาหรือดานหลังอยางรวดเร็ว

7 เวลาที่ผานไปแลวของแทร็คปจจุบัน

8 ไปที่แทร็คถัดไปในคิวการเลนปจจุบัน หรือเลื่อนไปขางหนาอยางรวดเร็ว

9 ดูคิวการเลนปจจุบัน

วิธีการเปลี่ยนแทร็ค
• ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ  หรือ 

ถาตองการหยุดเลนแทร็คชั่วคราว
• ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 

เมื่อตองการเดินหนาและถอยหลังเพลงอยางรวดเร็ว
• ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ  หรือ คางไว

คุณสามารถลากตัวแสดงความคืบหนาไปทางขวาหรือซาย

ถาตองการปรับระดับเสียง
• ในขณะที่เครื่องเลนเพลงกำลังเลน ใหกดปุมเสียง
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วิธีการปรับแตงเสียงดวยอีควอไลเซอร
1 เมื่อเปดเครื่องเลนเพลง ใหกด 
2 แตะ อิควอไลเซอร
3 เลือกรูปแบบเพลง

ถาตองการดูคิวการเลนปจจุบัน
• ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 

ถาตองการยอเครื่องเลนเพลง
• เมื่อเครื่องเลนเพลงกำลังเลน ใหกด  เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา หรือกด  เพื่อไปที่ หนาจอเริ่ม

ตน เครื่องเลนเพลงจะเลนอยูที่เบื้องหลัง

ถาตองการกลับสูเครื่องเลนเพลงเมื่อแอพพลิเคชั่นทำงานในพื้นหลัง
1 ใหลากแถบสถานะลงเพื่อเปดแผงการแจงเตือน
2 แตะชื่อแทร็คเพื่อเปดเครื่องเลนเพลง

หรือคุณสามารถกด  คางแลวแตะ   เพื่อกลับไปยังเครื่อเลนเพลงได

ถาตองการลบแทร็ค
1 เปดไลบรารีเครื่องเลนเพลงแลวไปยังแทร็คที่คุณตองการลบ
2 แตะชื่อแทร็คที่ตองการคางไว จากนั้นแตะ ลบ

คุณยังสามารถลบอัลบั้มไดดวยวิธีนี้อีกดวย

วิธีการลบแทร็คหนึ่งรายการขึ้นไปพรอมๆ กัน
1 ในแอพพลิเคชั่นเลนเพลง ใหแตะ 
2 กด 
3 แตะ ลบหลายรายการ
4 เลือกแทร็คที่คุณตองการลบ
5 แตะ ลบ

ถาตองการแบงปนแทร็คเพลง
1 เมื่อเรียกดูแทร็คของคุณในไลบรารีของมิวสิคเพลเยอร สัมผัสที่ชื่อแทร็คคางไว
2 แตะ สง
3 เลือกวิธีการโอนที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

คุณยังสามารถแบงปนอัลบั้มและเพลยลิสตไดดวยวิธีนี้อีกดวย

คุณอาจไมสามารถคัดลอก สง หรือโอนรายการที่มีการคุมครองลิขสิทธิ์เหลานี้

วิธีการแบงปนแทร็คหนึ่งรายการขึ้นไปพรอมๆ กัน
1 เมื่อเรียกดูแทร็คในไลบรารีของโปรแกรมมีเดียเพลเยอร ใหกด 
2 แตะ สงหลายรายการ
3 แตะแทร็คที่คุณตองการแบงปน
4 แตะ สง
5 เลือกวิธีการโอนที่ใชได จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

คุณอาจไมสามารถคัดลอก สง หรือโอนรายการที่มีการคุมครองลิขสิทธิ์เหลานี้
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การแนะนำแทร็คบน Facebook™
1 ขณะที่แทร็คกำลังเลนในเครื่องเลนเพลง ใหแตะ  เพื่อแสดงวาคุณ "ถูกใจ" แทร็คนั้นบน

Facebook™ หากตองการ คุณจะสามารถเพิ่มความคิดเห็นในชองความคิดเห็นได
2 แตะ แชร เพื่อสงแทร็คนั้นไปยัง Facebook™ หากไดรับแทร็คดังกลาวมาสำเร็จแลว คุณจะไดรับ

ขอความยืนยันจาก Facebook™

วิดเจ็ตเครื่องเลนเพลง
วิดเจ็ตเครื่องเลนเพลงเปนแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กที่ใหคุณเขาถึงเครื่องเลนเพลงไดโดยตรงจาก หนาจอเริ่ม
ตน ของคุณ คุณจะตองเพิ่มวิดเจ็ตนี้ใน หนาจอเริ่มตน ของคุณกอนที่จะสามารถใชงานได

การเพิ่มวิดเจ็ตเครื่องเลนเพลงไวบนหนาจอเริ่มตน
1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ เพิ่ม > Widget
3 แตะ เพลง

การคนหาขอมูลเสียงที่เกี่ยวของ
ในเครื่องเลนเพลง คุณสามารถคนหาเนื้อหาทางเสียงซึ่งเกี่ยวของกับศิลปนที่คุณกำลังรับฟงเพลงอยูไดโดย
การแตะที่ปุม Infinite
คุณยังสามารถคนหาเนื้อหาทางเสียงที่เกี่ยวของกับศิลปนที่เจาะจงไดในขณะที่คุณกำลังเรียกดูเครื่องเลน
เพลงอีกดวย เครื่องเลนเพลงจะคนหาและแสดงรายการประเภทของผลลัพธดังตอไปนี้:

• มิวสิควิดีโอบน YouTube™
• ขอมูลศิลปนบน Wikipedia
• เนื้อเพลงบน Google
• วิดีโอคาราโอเกะบน YouTube™
• การคนหาโปรแกรมเสริมบนเว็บ

การเลนเพลงแบบสุม
คุณสามารถเลนแทร็คในเพลยลิสตแบบสุม ตัวอยางเชน เพลยลิสตอาจเปนเพลยลิสตที่คุณสรางขึ้นเองหรือ
เปนอัลบั้มก็ได

ถาตองการเลนแทร็คเพลงแบบสุม
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 
2 แตะ  และไปที่อัลบั้ม หรือแตะ  และเรียกดูในเพลยลิสต
3 เปดอัลบั้มหรือเพลยลิสตโดยแตะที่ชื่อ
4 แตะ 

คุณสามารถแตะ  เพื่อสลับแทร็คทั้งหมดในรายการได

เพลยลิสต
เครื่องเลนเพลงจะสราง รายการเพลงอัจฉริยะ โดยอัตโนมัติขึ้นในแท็บเพลยลิสต  ในไลบรารีเครื่องเลน
เพลง นอกจากนี้เครื่องเลนเพลงจะสรางเพลยลิสต (เรียกวา เลนมากสุด) จากเพลงที่เลนมากที่สุดของศิลปน
แตละคนในไลบรารีเสียงของคุณ คุณสามารถสรางเพลยลิสตขึ้นเองจากเพลงในการดหนวยความจำของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกเพลยลิสตจากเครื่องคอมพิวเตอรไปไวในการดหนวยความจำไดอีกดวย
หากคุณไดติดตั้งแอพพลิเคชั่น Media Go™ ไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เมื่อคุณเชื่อมตอโทรศัพท
เคลื่อนที่เขากับคอมพิวเตอรโดยการเชื่อมตอดวยสาย USB การดหนวยความจำจะปรากฏขึ้นในแอพพลิ
เคชั่น Media Go™ ในเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
ในหนา 117
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ถาตองการเลนเพลยลิสตแบบสมารท
1 ในแอพพลิเคชั่นเลนเพลง ใหแตะ 
2 แตะ 
3 ใต รายการเพลงอัจฉริยะ ใหแตะเพลยลิสต
4 แตะแทร็คเพื่อเลน

ถาตองการเลนเพลงที่เลนมากที่สุดของศิลปน
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 
2 แตะ  และแตะที่ศิลปน
3 แตะ แทร็คยอดนิยม เครื่องจะแสดงแทร็คถึงสิบแทร็คแยกตามศิลปน
4 แตะแทร็คเพื่อเลน

การสรางเพลยลิสตของคุณเอง
1 ในแอพพลิเคชั่นเลนเพลง ใหแตะ 
2 วิธีการเพิ่มศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็คไวในเพลยลิสต สัมผัสชื่อของศิลปน ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อแทร็คคาง

ไวเพื่อเปดเมนู
3 แตะ เพิ่มในรายการเพลง > สรางรายการเพลงใหม
4 ปอนชื่อเพลยลิสต แลวแตะ ตกลง ในตอนนี้คุณไดสรางเพลยลิสตและเพิ่มศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็ค

ไวในเพลยลิสตแลว ดูเพลยลิสตของคุณโดยแตะ  ในไลบรารีเครื่องเลนเพลง

ถาตองการเพิ่มแทร็คลงในเพลยลิสต
1 เมื่ออยูในไลบรารีของเครื่องเลนเพลง ใหแตะที่ชื่อศิลปน หรือชื่ออัลบั้ม หรือชื่อแทร็คที่คุณตองการ

เพิ่ม
2 แตะ เพิ่มในรายการเพลง
3 แตะที่ชื่อของเพลยลิสตที่คุณตองการจะเพิ่มศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็ค ศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็คจะถูก

เพิ่มไวในเพลยลิสต

ถาตองการเลนเพลยลิสตของคุณเอง
1 ในโปรแกรมเลนเพลง ใหแตะ 
2 แตะ 
3 ใต รายการเพลงของฉัน ใหแตะเพลยลิสต
4 แตะแทร็คเพื่อเลน

วิธีการลบแทร็คออกจากเพลยลิสต
1 ในเพลยลิสต ใหแตะที่ชื่อของแทร็คที่คุณตองการลบคาง
2 แตะ ลบจากรายการเพลง

การลบเพลยลิสต
1 ในเครื่องเลนเพลง ใหแตะ  แลวเลือก รายการเพลง
2 สัมผัสเพลยลิสตที่คุณตองการลบคางไว
3 แตะ ลบ
4 แตะ ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน
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การบอกชื่อเพลงโดยใชเทคโนโลยี TrackID
ใชบริการตรวจหาเพลง TrackID™ เพื่อใหระบบจดจำเสียงเพลงบอกชื่อที่กำลังเปดเลนอยู เพียงแคบันทึก
ตัวอยางเพลงสั้นๆ จากนั้นศิลปน ชื่อและอัลบั้มเพลงดังกลาวจะปรากฏขึ้นในไมชา คุณสามารถซื้อแทร็คที่
บอกชื่อโดย TrackID™ และคุณสามารถดูชารท TrackID เพื่อดูวาผูใช TrackID จากทั่วโลกนั้นคนหาสิ่งใด
เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรใชเทคโนโลยี TrackID™ ในบริเวณที่เงียบ หากมีปญหาในการใชแอพพลิเคชั่นนี้
โปรดดู ฉันไมสามารถใชบริการที่ตองใชอินเทอรเน็ต ในหนา 135

แอพพลิเคชั่น TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไมมีการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูให
บริการในบางพื้นที่

ถาตองการเปดแอพพลิเคชั่น TrackID™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ TrackID™

คุณยังสามารถใชวิดเจ็ต TrackID™ เพื่อเปดแอพพลิเคชั่น TrackID™ ไดอีกดวย

การคนหาขอมูลแทร็คโดยใช TrackID™
1 เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปดขึ้น ใหหันโทรศัพทไปทางแหลงที่มาของเพลง
2 แตะ บันทึก หากมีการจดจำแทร็คดังกลาวไวโดยบริการ TrackID™ ดังกลาว ผลการคนหาจะปรากฏ

ขึ้นบนหนาจอ

วิธีการดูชารท TrackID™
1 เมื่อแอพพลิเคชั่น TrackID™ เปด ใหแตะ  ครั้งแรกที่คุณดูชารท ระบบจะกำหนดภูมิภาคของคุณ
2 วิธีการดูชารทของการคนหาที่นิยมที่สุดในภูมิภาคอื่น ใหแตะ  > ภูมิภาค
3 เลือกประเทศหรือภูมิภาค

การใชผลลัพธของเทคโนโลยี TrackID™
ขอมูลแทร็คจะปรากฏขึ้นเมื่อแอปพลิเคชัน TrackID™ จดจำแทร็คไว คุณสามารถเลือกที่จะซื้อแทร็คนั้นหรือ
แชรแทร็คนั้นโดยใชอีเมลหรือ SMS ก็ได คุณยังสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปนของแทร็คนั้นได
อีกดวย

การซื้อแทร็คโดยใชเทคโนโลยี TrackID™
1 เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปด ใหแตะที่ชื่อแทร็ค
2 ในหนาจอขอมูลแทร็ค ใหแตะ ดาวนโหลด
3 ทำตามคำแนะนำในโทรศัพทของคุณเพื่อเสร็จสิ้นการซื้อ

คุณลักษณะการซื้อแทร็คอาจไมไดรับการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการในบางพื้นที่

การแชรแทร็คโดยใชอีเมลหรือ SMS
1 เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปด ใหแตะที่ชื่อแทร็ค
2 เลือกวิธีการแชร
3 ปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพทของคุณเพื่อดำเนินการใหเสร็จสิ้นตามขั้นตอน

การดูขอมูลศิลปนสำหรับแทร็ค
1 เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปด ใหแตะที่ชื่อแทร็ค
2 แตะ ขอมูลศิลปน
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การลบแทร็คออกจากประวัติของแทร็ค
1 เมื่อโปรแกรม TrackID™ เปด ใหแตะที่ชื่อแทร็ค
2 แตะ ลบ
3 แตะ ใช ในหนาตางปอปอัพ

การใช TrackID™ เพื่อบอกชื่อแทร็คในวิทยุ FM
คุณสามารถใชเทคโนโลยี TrackID™ เพื่อคนหาชื่อเพลงที่เลนในวิทยุ FM ของโทรศัพทของคุณ และแบงปน
ใน Facebook ได

หากตองการระบุแทร็คบนวิทยุ FM โดยใช TrackID™
1 เชื่อมตอแฮนดฟรีแบบมีสายหรือชุดหูฟงเขากับโทรศัพทของคุณ
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ วิทยุเอฟเอ็ม  ชองที่สามารถเปดไดจะปรากฏเมื่อคุณเลื่อนไปตามชวงของความถี่
4 ขณะที่เพลงกำลังเลนบนวิทยุ FM ใหแตะ 
5 แอปพลิเคชัน TrackID™ จะสุมตัวอยางเพลงนั้น หากมีการจดจำแทร็คนั้นไวแลว คุณจะเห็นผลลัพธ

ของแทร็ค

คุณสมบัตินี้อาจจะไมไดรับการสนับสนุนในทุกประเทศ/ภูมิภาคหรือโดยทุกเครือขาย และ/หรือโดยผูใหบริการในทุกพื้นที่
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วิทยุ FM
คุณสามารถเรียกดูและฟงสถานีวิทยุ FM และบันทึกไวเปนรายการโปรดได คุณสามารถฟงวิทยุผานทาง
อุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟง หรือผานลำโพงในโทรศัพท คุณตองตอแฮนดฟรีหรือหูฟง เนื่องจากจะทำหนาที่
เปนเสาอากาศสำหรับวิทยุ FM เมื่อคุณเปดวิทยุ FM ชองที่ใชไดจะปรากฏโดยอัตโนมัติ ถาชองนั้นมีขอมูล
RDS จะปรากฏหลังจากที่คุณเริ่มฟงสักครูหนึ่ง

วิธีการเริ่มวิทยุเอฟเอ็ม
1 เชื่อมตอแฮนดฟรีแบบพกพาหรือชุดหูฟงเขากับโทรศัพทของคุณ
2 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
3 คนหาและแตะ วิทยุเอฟเอ็ม  ชองที่สามารถเปดไดจะปรากฏเมื่อคุณเลื่อนไปตามชวงของความถี่

คุณตองเชื่อมตออุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟงซึ่งจะทำหนาที่เปนเสาอากาศ

ภาพรวมของวิทย ุFM

5

3
2

1

4

7

6

8

1 เลื่อนขึ้นเพื่อไปยังรายการโปรดกอนหนา (ใชไดเมื่อมีการบันทึกรายการโปรด)

2 ความถี่ที่จูนได

3 บันทึกชองวิทยุเปนรายการโปรดหรือลบชองวิทยุ

4 เลื่อนลงไปยังรายการโปรดถัดไป (ใชไดเมื่อมีการบันทึกรายการโปรด)

5 สถานีโปรดที่บันทึกไว

6 ปุมเปด/ปดวิทยุ

7 ขอมูล RDS (ระบบขอมูลวิทยุ) – ใชไมไดในบางประเทศ/ภูมิภาค

8 เปดแอพพลิเคชั่น TrackID™

การเลื่อนไปยังชองวิทยุตางๆ
คุณสามารถเลื่อนไปยังชองวิทยุตางๆ ตามชวงความถี่ โดย:

• การปดขึ้นและลง
• การลาก
• การแตะที่ชอง หรือแตะที่ขอมูล RDS (ขอมูลประจำตัวของสถานี) ถามี

การใชชองวิทยุรายการโปรดของคุณ
คุณสามารถบันทึกชองวิทยุที่คุณฟงเปนประจำเปนรายการโปรด เมื่อใชรายการโปรด คุณสามารถกลับสูชอง
วิทยุไดอยางรวดเร็ว
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ถาตองการบันทึกชองเปนรายการโปรด
1 เมื่อเปดวิทยุ ใหไปที่ชองที่คุณตองการบันทึกเปนรายการโปรด
2 แตะ 

ถาตองการลบชองจากรายการโปรด
1 เมื่อเปดวิทยุ ใหไปที่ชองที่คุณตองการลบจากรายการโปรด
2 แตะ 

การเปลี่ยนไปมาระหวางชองรายการโปรด
• เมื่อวิทยุเปดอยู ใหแตะ  หรือ 

ในการเปลี่ยนไปมาระหวางรายการโปรด คุณตองบันทึกชองเปนรายการโปรดอยางนอยสองชอง

การคนหาชองวิทยุใหม
ถาคุณยายไปยังสถานที่ใหมหรือมีการรับสัญญาณที่ดีขึ้นในตำแหนงเดิม คุณสามารถเริ่มตนสแกนหาชอง
วิทยุใหมได

รายการโปรดที่คุณบันทึกไวจะไมไดรับผลกระทบจากการสแกนใหม

ถาตองการเริ่มตนการคนหาใหมสำหรับชองวิทยุ
1 เมื่อเปดวิทยุอยู ใหกด 
2 แตะ คนหาสถานี วิทยุจะสแกนชวงความถี่ทั้งหมด ระบบจะแสดงชองสัญญาณที่ใชไดทั้งหมด

การสลับระหวางลำโพงและแฮนดฟรี
คุณสามารถฟงวิทยุผานทางอุปกรณแฮนดฟรีหรือหูฟง หรือผานลำโพงในโทรศัพท

ถาตองการสลับระหวางลำโพงและแฮนดฟรี
1 เมื่อเปดวิทยุอยู ใหกด 
2 แตะ เลนในลำโพง
3 ถาตองการเลนเสียงผานแฮนดฟรีแบบพกพาหรือหูฟงอีกครั้ง ใหกด  และแตะ เลนในแฮนดฟรี

การคนหาชื่อเพลงจากวิทยุโดยใช TrackID™
ใชเทคโนโลยี TrackID™ เพื่อคนหาชื่อเพลงที่เลนในวิทยุ FM ของโทรศัพทของคุณ

การหาชื่อเพลงจากวิทยุ FM โดยใช TrackID™
1 ในขณะที่เลนเพลงดวยวิทยุ FM ของโทรศัพท ใหแตะที่ 
2 ระบบจะแสดงตัวบอกความคืนหนาในระหวางที่แอพพลิเคชั่น TrackID™ กำลังประมวลผลเพลง

หากสำเร็จ คุณจะไดเห็นชื่อของแทร็ค หรือรายชื่อแทร็คที่อาจจะเปนไปได
3 กด  เพื่อกลับสูวิทยุ FM

แอพพลิเคชั่น TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไมมีการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูให
บริการในบางพื้นที่
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การถายภาพและการบันทึกวิดีโอ
กลองของโทรศัพทคุณจะมีเซ็นเซอร Exmor R ความไวสูงติดตั้งมาดวย ซึ่งทำใหสามารถถายภาพและวิดีโอ
ไดคมชัดแมในสภาวะที่มีแสงนอย คุณสามารถถายภาพ 2D แบบปกติหรือคุณสามารถถายภาพ 3D ในโหมด
3D Sweep Panorama™ ไดดวยกลองของโทรศัพท สงภาพถายและวิดีโอของคุณไปใหเพื่อนๆ ในรูปขอความ
มัลติมีเดีย หรืออัปโหลดสื่อเหลานั้นไปยังบริการผานเว็บ

ภาพรวมการควบคุมกลอง

8 1

6

9

3

5

7

2

4

1 ปุมกลอง - เปดใชกลอง/ถายภาพ/บันทึกวิดีโอ

2 สลับระหวางกลองถายภาพนิ่งและกลองวิดีโอ

3 แสดงการตั้งคาทั้งหมด

4 ถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป

5 ยอนกลับหนึ่งขั้นหรือออกจากกลอง

6 ดูภาพถายและวิดีโอ

7 ไอคอนการตั้งคากลอง

8 ยอหรือขยาย

9 หนาจอหลักของกลอง

การเปดกลอง
• ขณะที่หนาจอเปดอยู กดปุมกลองคางไว

ถาตองการปดกลอง
• กด  จากหนาจอหลักของกลอง

การใชงานกลองถายภาพนิ่ง
มีสามวิธีในการถายภาพดวยกลองถายภาพนิ่ง คุณสามารถกดปุมกลอง แตะปุมกลองบนหนาจอ หรือสัมผัส
จุดบนหนาจอก็ได

การถายภาพโดยใชปุมกลอง
1 เปดใชงานกลอง
2 หากไมไดเลือกกลองถายภาพนิ่งไว ใหลาก  ไปที่ 
3 กดปุมกลองลงไปครึ่งหนึ่ง เพื่อเปดใชการโฟกัสอัตโนมัติ
4 เมื่อกรอบโฟกัสเปนสีเขียว ใหกดปุมกลองลงไปจนสุด
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การถายภาพโดยแตะหนาจอ
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายภาพไว ใหลาก  ไปที่ 
3 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
4 แตะ วิธีการจับภาพ และเลือก การถาย แบบสัมผัส ถายังไมไดเลือก
5 หันกลองเขาหาเปาหมาย
6 วิธีเปดการใชงานระบบโฟกัสอัตโนมัติ ใหแตะที่จุดใดจุดหนึ่งบนหนาจอคาง เมื่อกรอบโฟกัสกลาย

เปนสีเขียว ใหยกนิ้วของคุณเพื่อถายภาพ

ระวังอยาสัมผัส ,  หรือไอคอนอื่นๆ เมื่อสัมผัสหนาจอเพื่อถายรูป

วิธีการถายภาพดวยการแตะที่ปุมบนหนาจอ
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายภาพไว ใหลาก  ไปที่ 
3 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
4 แตะ วิธีการจับภาพ และเลือก ปุมบนหนาจอ ถายังไมไดเลือก
5 หันกลองเขาหาเปาหมาย
6 แตะที่ปุมบนหนาจอ  กลองจะถายภาพทันทีที่คุณปลอยนิ้วออก

การใชฟงกชันการซูม
• ในขณะเปดกลองอยู ใหกดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อซูมเขาหรือออก

การใชแฟลชของกลองถายภาพนิ่ง
1 ในขณะเปดกลองอยู ใหกด 
2 แตะ แฟลช และเลือกการตั้งคาแฟลชที่ตองการ
3 ถายภาพ

การดูภาพถายและวิดีโอ
1 เปดกลองแลวแตะที่ภาพยอที่ดานลางของหนาจอเพื่อเปดภาพหรือวิดีโอ
2 ปดไปทางซายหรือขวาเพื่อดูภาพถายและวิดีโอ วิดีโอจะมีการระบุโดย 

ในขั้นตอนที่ 1 คุณยังสามารถปดภาพยอจากดานขวาไปดานซายแลวเลือกรายการที่คุณตองการจะดูไดอีกดวย

การลบภาพถาย
1 เปดภาพถายที่คุณตองการลบ
2 กด  จากนั้นแตะ 

การตรวจหาใบหนา
คุณสามารถใชระบบตรวจสอบใบหนาเพื่อโฟกัสใบหนาที่ไมไดอยูตรงกลางได กลองจะตรวจหาใบหนาถึงหา
ใบหนา ซึ่งจะแสดงเปนกรอบสีขาว กรอบสีเหลืองแสดงวาใบหนาใดถูกเลือกสำหรับการโฟกัส โดยกลองจะ
โฟกัสใบหนาที่อยูใกลกลองมากที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถแตะที่กรอบเพื่อเลือกใบหนาที่ควรอยูใน
โฟกัส

การเปดระบบตรวจหาใบหนา
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายภาพไว ใหลาก  ไปที่ 
3 แตะไอคอนที่ดานบนซาย แลวเลือก ปกติ
4 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
5 แตะ โหมดโฟกัส > การตรวจสอบใบหนา
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ถาตองการถายภาพโดยใชการตรวจหาใบหนา
1 ในขณะเปดกลองอยู และเปด การตรวจสอบใบหนา แลว ใหหันกลองไปที่สิ่งที่คุณตองการถาย

ระบบสามารถตรวจหาใบหนาไดสูงสุด 5 ใบหนา และแตละใบหนาจะมีกรอบลอมรอบ
2 กดปุมกลองลงครึ่งหนึ่ง กรอบสีเขียวจะแสดงใบหนาที่อยูในโฟกัส
3 เมื่อตองการถายภาพ ใหกดปุมกลองลงไปจนสุด

การตรวจหารอยยิ้ม
การตรวจหารอยยิ้มชวยใหคุณถายภาพใบหนาในขณะที่ยิ้ม กลองจะตรวจหาใบหนาไมเกินหาใบหนาและ
เลือกใบหนาหนึ่งสำหรับการตรวจหารอยยิ้มและโฟกัสอัตโนมัติ กรอบสีเขียวแสดงใบหนาที่เลือกไว เมื่อ
ใบหนาที่เลือกไวยิ้ม กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติ

การเปดระบบตรวจหารอยยิ้ม
1 เปดใชงานกลอง
2 หากไมไดเลือกกลองถายภาพนิ่งไว ใหลาก  ไปที่ 
3 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
4 แตะ การตรวจสอบรอยยิ้ม และเลือกระดับรอยยิ้ม

การถายภาพโดยใชการตรวจหารอยยิ้ม
1 เมื่อกลองเปดอยูและ การตรวจสอบรอยยิ้ม เปดใชงานอยู ใหหันกลองไปที่วัตถุของคุณ แตละ

ใบหนาที่ตรวจพบจะจัดใสกรอบอยูในชองมองภาพ (ไมเกินหาใบหนา)
2 กลองจะเลือกใบหนาที่จะโฟกัส
3 ใบหนาที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นภายในกรอบสีเขียวและจะมีการถายภาพโดยอัตโนมัติ
4 หากตรวจไมพบรอยยิ้ม ใหกดปุมกลองเพื่อถายภาพดวยตนเอง

การเพิ่มตำแหนงทางภูมิศาสตรในภาพถายของคุณ
เปดการใสแท็กภูมิศาสตรเพื่อเพิ่มตำแหนงทางภูมิศาสตรโดยประมาณ (แท็กภูมิศาสตร) ไปยังภาพถายเมื่อ
คุณถายภาพนั้น ตำแหนงทางภูมิศาสตรนั้นกำหนดขึ้นโดยเครือขายไรสาย (ครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่หรือ
Wi-Fi®) หรือเทคโนโลยี GPS
เมื่อ  ปรากฏบนหนาจอกลอง การใสแท็กภูมิศาสตรจะเปด แตไมพบตำแหนงทางภูมิศาสตร เมื่อ 
ปรากฏ การใสแท็กภูมิศาสตรจะเปดและมีตำแหนงทางภูมิศาสตร ดังนั้นรูปภาพของคุณจะมีแท็กภูมิศาสตร
เมื่อไมมีสัญลักษณทั้งสองนี้ปรากฏ แสดงวาการใสแท็กภูมิศาสตรไมทำงาน

การเปดใชแท็กภูมิศาสตร
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายภาพไว ใหลาก  ไปที่ 
3 กด  จากนั้นแตะ การแท็กที่ตั้ง > เปด
4 แตะ ตกลง เพื่อยอมรับการเปดใช GPS และ/หรือเครือขายไรสาย
5 ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกที่คุณตองการเลือกใต ตำแหนงที่ตั้งของฉัน
6 หลังจากที่คุณยืนยันการตั้งคา ใหกด  เพื่อยอนกลับไปที่หนาจอของกลอง
7 หาก  ปรากฏขึ้นบนหนาจอของกลอง แสดงวาโทรศัพทพบพื้นที่ของคุณแลวและรูปภาพของคุณ

จะมีแท็กภูมิศาสตร ถาไม โปรดตรวจสอบ GPS และ/หรือ การเชื่อมตอเครือขายไรสายของคุณ

การใชการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง

วิธีการปรับการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายภาพไว ใหลาก  ไปที่ 
3 แตะที่ไอคอนการตั้งคาตอไปนี้ที่ดานซายของหนาจอ
4 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
5 เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนและแกไขตามตองการ
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การปรับแตงแผงการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง
1 ในขณะเปดกลองอยู ใหกด  เพื่อแสดงการตั้งคาทั้งหมด
2 สัมผัสการตั้งคาที่คุณตองการยายคางไวแลวลากไปยังตำแหนงที่ตองการ

หากคุณลากการตั้งคาไปนอกแผงการตั้งคา การเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเลิก

ภาพรวมของการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง

การเลือกฉาก
กลองจะพิจารณาวารูปแบบการถายภาพแบบใดเหมาะที่สุด ไอคอนฉากและตัวอักษรจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกฉาก

ปกติ

ถายภาพพาโนรามา 3D
3D Sweep Panorama™ ชวยใหคุณสามารถถายภาพพาโนรามามุมกวางในรูปแบบ 3D ได เพียงกดปุมกลองและเลื่อน
กลองจากดานหนึ่งไมอีกดานหนึ่งอยางตอเนื่องและมั่นคง

ถายภาพพาโนรามา
ใชการตั้งคานี้เพื่อถายภาพพาโนรามามุมกวาง เพียงกดปุมกลองและเลื่อนกลองจากดานหนึ่งไมอีกดานหนึ่งอยางตอ
เนื่องและมั่นคง

โหมดโฟกัส

ฟงกชันการโฟกัสเปนการควบคุมวาตองการใหสวนใดของภาพคม เมื่อเปดใชระบบออโตโฟกัสอยางตอเนื่อง กลองจะทำการ
ปรับโฟกัสอยางตอเนื่องเพื่อใหพื้นที่ในกรอบโฟกัสสีขาวคมชัดอยูเสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว
กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่เลือกไวโดยอัตโนมัติ ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู สัมผัสหนาจอของกลองคางไว กรอบโฟกัสสี
ขาวจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบรอยแลว กลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออก

หลายโฟกัสอัตโนมัติ
กลองจะโฟกัสพื้นที่หลายสวนของภาพโดยอัตโนมัติ สัมผัสหนาจอของกลองคางไว กรอบโฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเปนสีเขียว
เมื่อทำการโฟกัสเรียบรอยแลว กลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออก ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องปดอยู

การตรวจสอบใบหนา
กลองจะตรวจหาใบหนาถึงหาใบหนา ซึ่งจะแสดงเปนกรอบบนหนาจอของกลอง กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่ใกลที่สุดโดย
อัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกวาจะโฟกัสที่ใบหนาใดไดโดยการแตะที่ใบหนาดังกลาวในหนาจอ สัมผัสหนาจอของกลอง
คางไว กรอบโฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบรอยแลว กลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออก คุณ
ไมสามารถใชระบบตรวจสอบใบหนาไดกับทุกฉาก ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู

ระยะอนันต
ใชเมื่อถายภาพจากระยะไกล กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูหางออกไป สิ่งที่อยูใกลกับกลองอาจเบลอ ระบบออโตโฟกัสตอเนื่อง
ปดอยู

โฟกัสโดยสัมผัส
สัมผัสพื้นที่ที่คุณตองการบนหนาจอของกลองเพื่อกำหนดพื้นที่โฟกัส ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องปดอยู สัมผัสหนาจอของ
กลองคางไว กรอบโฟกัสสีขาวจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อทำการโฟกัสเรียบรอยแลว กลองจะถายภาพเมื่อคุณปลอยนิ้วออก

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

คาเปดรับแสง

กำหนดระดับของแสงในภาพที่คุณตองการถาย คายิ่งสูงจะยิ่งเปนการเพิ่มระดับแสง

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

การวัดแสง

ฟงกชันนี้จะกำหนดการรับแสงที่สมดุลโดยอัตโนมัติ ดวยการวัดแสงในภาพที่คุณตองการถาย

98

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น



ศูนยกลาง
ปรับการรับแสงที่กึ่งกลางของภาพ

เฉลี่ย
คำนวณการรับแสงตามจำนวนแสงในภาพทั้งหมด

จุด
ปรับการรับแสงจากจุดเล็กๆ ของภาพที่คุณตองการถาย

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

สมดุลแสงขาว

การตั้งคาสมดุลแสงขาวจะปรับสมดุลของสีตามสภาพแสง

อัตโนมัติ
ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

แสงหลอดไส
ปรับความสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุน เชน แสงจากหลอดไฟ

แสงหลอดฟลูออเรสเซนต
ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต

แสงธรรมชาติ
ปรับสมดุลสีสำหรับการใชงานในสภาพแสงกลางแจง

เมฆครึ้ม
ปรับสมดุลสีสำหรับทองฟาที่มีเมฆมาก

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

ตัวลดภาพสั่น

เมื่อถายภาพ การจับโทรศัพทใหมั่นคงนั้นอาจเปนเรื่องยาก ระบบลดภาพสั่นสามารถชวยชดเชยการสั่นไหวเล็กๆ นอยๆ ของ
มือได

เปด
ระบบลดภาพสั่นเปดอยู ภาพถายจะใชเวลาในการบันทึกนานกวาเมื่อเปดฟงกชันนี้

ปด
ถายภาพโดยปดระบบลดภาพสั่น

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ และโหมด โหมดกลองดานหนา เทานั้น

ภาพ

ใชคุณสมบัติฉากเพื่อตั้งคากลองสำหรับสถานการณโดยทั่วไปไดอยางรวดเร็ว ดวยฉากที่ตั้งคาไวลวงหนา กลองจะมีการ
กำหนดการตั้งคาตางๆ ไวเพื่อใหเหมาะกับฉากที่เลือก ทำใหสามารถถายภาพไดดีที่สุด

ปด
ปดคุณสมบัติฉากอยูและใชวิธีการตั้งคาถายภาพแบบธรรมดา

ภาพบุคคล
ใชสำหรับถายภาพบุคคล กลองจะปรับคาอยางเหมาะสมเพื่อใหสีผิวออนลงเล็กนอย

ทิวทัศน
ใชสำหรับถายภาพทิวทัศน กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่อยูไกล เมื่อเลือก ทิวทัศน โหมดการโฟกัสจะเปลี่ยนไปเปน ระยะอนันต

ภาพกลางคืน
ใชสำหรับถายภาพกลางคืนหรือสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย (โดยไมใชแฟลช) เนื่องจากกลองจะตองเปดรับแสงนาน คุณ
ควรถือกลองนิ่งๆ หรือวางกลองไวบนที่ที่มั่นคง เมื่อเลือก ภาพกลางคืน โหมดการโฟกัสจะเปลี่ยนไปเปน ระยะอนันต
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ภาพบุคคลกลางคืน
ใชสำหรับถายภาพบุคคลเวลากลางคืนหรือในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย (โดยใชหรือไมใชแฟลช) เนื่องจากกลองจะตอง
เปดรับแสงนาน คุณควรถือกลองนิ่งๆ หรือวางกลองไวบนที่ที่มั่นคง

ชายหาดและหิมะ
ใชในสถานที่ที่มีแสงสวางจาเพื่อปองกันไมใหภาพมีการรับแสงนอยเกินไป

กีฬา
ใชสำหรับถายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว เวลารับแสงที่สั้นจะทำใหเกิดภาพเบลอเคลื่อนไหวนอยลง

งานเลี้ยง
ใชสำหรับถายภาพในอาคาร ในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย ฉากนี้จะรับแสงพื้นหลังภายในอาคารหรือแสงเทียน
เนื่องจากกลองจะตองเปดรับแสงนาน คุณควรถือกลองนิ่งๆ หรือวางกลองไวบนที่ที่มั่นคง

เอกสาร
ใชสำหรับถายภาพขอความหรือภาพวาด เพิ่มความคมชัดใหแกภาพถายของคุณ

การตั้งคานี้มีในโหมดถายภาพ ปกติ เทานั้น

แฟลช

ใชแฟลชเพื่อถายภาพเมื่อสภาพแสงไมเพียงพอ หรือเมื่อถายภาพยอนแสง

อัตโนมัติ
กลองจะตรวจสอบวาสภาพแสงตองใชแฟลชหรือไมโดยอัตโนมัติ

เปดแฟลช
ใชการตั้งคานี้เมื่อฉากหลังนั้นสวางกวาวัตถุที่จะถาย การกระทำดังกลาวจะชวยลดเงามืดที่ไมตองการได

ปด
และจะไมเปดแฟลช บางครั้ง ภาพถายอาจสวยกวาเมื่อไมใชแฟลชแมวาสภาพแสงในขณะนั้นจะไมดีก็ตาม การถายภาพ
ใหสวยโดยไมใชแฟลชนั้น คุณจะตองถือกลองนิ่งๆ ใชนาฬิกาตั้งเวลาเพื่อปองกันภาพเบลอ

การลดจุดตาแดง
ลดแสงสีแดงที่ดวงตาเมื่อถายภาพ

ความละเอียด

เลือกขนาดภาพถายและอัตราสวนของภาพแบบตางๆ กอนที่จะถายภาพ ภาพถายที่มีความละเอียดสูงตองการหนวยความจำ
มากกวา

5MP 4:3
ภาพถายขนาด 5 เมกะพิกเซลและมีอัตราสวนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูในจอที่ไมใชจอกวาง หรือ
นำไปพิมพที่ความละเอียดสูง

3MP 16:9
ภาพถายขนาด 3 เมกะพิกเซลและมีอัตราสวนภาพ 16:9 รูปแบบหนาจอกวางที่มีความละเอียดสูง มีความละเอียดสูงกวา
HD แบบเต็ม เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูในหนาจอที่เปนจอกวาง

2MP 4:3
ภาพถายขนาด 2 เมกะพิกเซลและมีอัตราสวนภาพ 4:3 เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูบนจอแสดงผลที่ไมใชแบบ
จอกวาง

2MP 16:9
ภาพถายขนาด 2 เมกะพิกเซลและมีอัตราสวนภาพ 16:9 เหมาะสำหรับภาพถายที่คุณตองการดูในหนาจอที่เปนจอกวาง

ตั้งเวลาถายภาพ

เมื่อใชการตั้งเวลาถายคุณจะสามารถถายภาพไดโดยไมตองจับโทรศัพทไว ใชฟงกชันนี้สำหรับถายภาพตนเอง หรือถายภาพหมู
เพื่อใหมีทุกคนอยูในภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถใชการตั้งเวลาถายเพื่อปองกันกลองสั่นไหวขณะที่ถายภาพ

ตั้งเวลา (10 วิ)
ตั้งคาหนวงเวลา 10 วินาทีนับจากที่คุณแตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาที่ถายภาพ

ตั้งเวลา (2 วิ)
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ตั้งคาหนวงเวลา 2 วินาทีนับจากที่คุณแตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาที่ถายภาพ

ปด
เครื่องจะถายภาพทันทีที่คุณแตะหนาจอของกลอง

การตรวจสอบรอยยิ้ม

ใชฟงกชันการตรวจจับรอยยิ้มเพื่อกำหนดวากลองจะตรวจจับรอยยิ้มชนิดใดกอนที่จะถายภาพ

ยิ้มมาก
ถายภาพเฉพาะเมื่อตรวจพบรอยยิ้มกวาง

รอยยิ้มปกติ
ถายภาพเมื่อตรวจพบรอยยิ้มปานกลาง

รอยยิ้มนอย
ถายภาพเมื่อตรวจพบรอยยิ้มเพียงนิดเดียว

ปด
ปดฟงกชันการตรวจจับรอยยิ้ม

การแท็กที่ตั้ง

ติดแท็กภาพถายดวยรายละเอียดของสถานที่ที่ถายภาพนั้น

เปด
เมื่อเปดการใสแท็กภูมิศาสตร จะมีการเพิ่มตำแหนงทางภูมิศาสตรโดยประมาณไปยังภาพถายเมื่อคุณถายภาพนั้น หาก
ตองการใชแท็กภูมิศาสตร คุณจะตองเปดใชคุณลักษณะตำแหนงในเมนู การตั้งคา
โปรดดู การใชบริการบอกตำแหนงเพื่อคนหาตำแหนงของคุณ ในหนา 119
สำหรับการเพิ่มปายสถานที่ไวที่รูปภาพ จะตองมีการคำนวณตำแหนงกอนจะถายภาพ ระบบจะทำการคำนวณตำแหนง
ของคุณเมื่อมีรูป  ปรากฏขึ้นบนหนาจอของกลอง เมื่อโทรศัพทคนหาตำแหนงของคุณ จะมีรูป  ปรากฏขึ้นมา

ปด
เมื่อปดแท็กภูมิศาสตร คุณจะไมสามารถดูไดวาคุณถายภาพจากที่ใด

เสียงชัตเตอร

เลือกวาจะมีเสียงเมื่อถายภาพหรือไม

วิธีการจับภาพ

เลือกวิธีการที่จะใชเพื่อถายภาพ

ปุมบนหนาจอ
ถายภาพโดยการแตะที่ปุมบนหนาจอของหนาจอกลอง กลองจะถายภาพทันทีที่คุณปลอยนิ้วออก

การถาย แบบสัมผัส
กำหนดพื้นที่ที่ตองการโฟกัสโดยการใชนิ้วสัมผัสที่หนาจอของกลอง กลองจะถายภาพทันทีที่คุณปลอยนิ้วออก ซึ่งจะใช
เมื่อตั้งคาโหมดโฟกัสเปนโฟกัสเมื่อสัมผัสเทานั้น

ปุมกลองเทานั้น
ถายภาพโดยใชปุมกลองของตัวเครื่อง กลองจะถายภาพทันทีที่คุณปลอยนิ้วออก

เคล็ดลับสำหรับการใชงานกลอง
กฎหนึ่งในสาม
อยาวางตัวแบบไวกลางเฟรมของภาพ เมื่อวางตัวแบบไวที่ตำแหนงหนึ่งในสามของภาพโดยรวม จะทำใหได
ภาพที่ดีกวา

จับกลองใหมั่นคง
ปองกันภาพเบลอดวยการจับกลองใหมั่นคง พยายามทำใหมือนิ่งดวยการพิงวัตถุที่มีความมั่นคง
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เขาใกลอีกนิด
เมื่อคุณเดินเขาใกลตัวแบบมากที่สุดเทาที่จะทำได คุณสามารถทำใหตัวแบบของคุณเต็มมุมมองหนาจอของ
กลองได

นึกถึงความหลากหลาย
คิดถึงมุมที่แตกตางกันออกไป และเคลื่อนเขาหาตัวแบบ ลองถายภาพแนวตั้งบาง ลองอยูในทาและตำแหนง
ที่แตกตางกัน

ใชพื้นหลังที่เรียบ
พื้นหลังเรียบจะชวยเนนตัวแบบใหเดนขึ้น

รักษาความสะอาดของเลนส
โทรศัพทเคลื่อนที่นั้นมีการใชงานในทุกสภาพอากาศและทุกสถานที่ และมีการเก็บไวในกระเปาหรือกระเปา
ถือ ทำใหเลนสของกลองสกปรกและมีรอยนิ้วมือ ใชผานุมเพื่อทำความสะอาดเลนส

การใชกลองวิดีโอ

การบันทึกวิดีโอโดยใชปุมกลองถายรูป
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายวิดีโอไว ใหลาก  ไปที่ 
3 ถาตองการเริ่มบันทึกวิดีโอ ใหกดปุมกลอง
4 ถาตองการหยุดบันทึก ใหกดปุมกลองอีกครั้ง

ถายวิดีโอในแนวนอนเพื่อใหไดผลที่ดีที่สุด

การบันทึกวิดีโอดวยการแตะหนาจอ
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายวิดีโอไว ใหลาก  ไปที่ 
3 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
4 แตะ วิธีการจับภาพ > การถาย แบบสัมผัส ถายังไมไดเลือก
5 แตะหนาจอของกลองเพื่อเริ่มตนการบันทึก
6 แตะหนาจอกลองเพื่อหยุดการบันทึก

ถายวิดีโอในแนวนอนเพื่อใหไดผลที่ดีที่สุด

วิธีการบันทึกวิดีโอดวยการแตะที่ปุมบนหนาจอ
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายวิดีโอไว ใหลาก  ไปที่ 
3 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
4 แตะ วิธีการจับภาพ แลวเลือก ปุมบนหนาจอ ถายังไมไดเลือก
5 หันกลองเขาหาเปาหมาย
6 แตะ  เพื่อเริ่มตนการบันทึก
7 แตะ  เพื่อหยุดการบันทึก

ถายวิดีโอในแนวนอนเพื่อใหไดผลที่ดีที่สุด
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การเลนวิดีโอที่บันทึกไว
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายวิดีโอไว ใหลาก  ไปที่ 
3 แตะภาพขนาดยอบนดานลางของหนาจอ
4 ปดไปทางซายหรือขวาเพื่อเรียกดูไฟลภาพถายและวิดีโอทั้งหมด วิดีโอจะมีการระบุโดย 
5 แตะ  เพื่อเลนวิดีโอ
6 หากตองการเลนวิดีโอนี้ ใหแตะ  หรือ 

คุณยังสามารถปดภาพขนาดยอจากขวาไปซายเพื่อคนหาไฟลที่คุณตองการเลนไดอีกดวย

การลบวิดีโอที่ไดบันทึกไว
1 เรียกดูวิดีโอที่คุณตองการลบ
2 กด  จากนั้นแตะ 

การใชการตั้งคากลองวิดีโอ

วิธีการปรับการตั้งคากลองวิดีโอ
1 เปดใชงานกลอง
2 ถาไมไดเลือกกลองถายวิดีโอไว ใหลาก  ไปที่ 
3 แตะที่ไอคอนการตั้งคาตอไปนี้ที่ดานซายของหนาจอ
4 หากตองการแสดงการตั้งคาทั้งหมด ใหกด 
5 เลือกการตั้งคาที่คุณตองการปรับเปลี่ยนแลวแกไขตามตองการ

การปรับแตงแผงการตั้งคากลองวิดีโอ
1 ในขณะเปดกลองวิดีโออยู ใหกด  เพื่อแสดงการตั้งคาทั้งหมด
2 สัมผัสการตั้งคาที่คุณตองการยายคางไวแลวลากไปยังตำแหนงที่ตองการ

หากคุณลากการตั้งคาไปนอกแผงการตั้งคา การเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเลิก

ภาพรวมของการตั้งคากลองวิดีโอ

ภาพ

ระบบฉากจะชวยใหคุณสามารถตั้งคากลองสำหรับสถานการณโดยทั่วไปไดอยางรวดเร็ว ดวยฉากที่ตั้งคาไวลวงหนา กลองจะมี
การกำหนดการตั้งคาตางๆ ไวเพื่อใหเหมาะกับฉากที่เลือกและชวยใหสามารถถายวิดีโอไดดีที่สุด

ปด
ปดคุณสมบัติฉากอยูและใชวิธีการตั้งคาถายวิดีโอแบบธรรมดา

ภาพบุคคล
ใชสำหรับการถายวิดีโอภาพบุคคล กลองจะปรับคาอยางเหมาะสมเพื่อใหสีผิวออนลงเล็กนอย

ทิวทัศน
ใชสำหรับการถายวิดีโอภาพทิวทัศน กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่อยูไกล เมื่อเลือก ทิวทัศน โหมดการโฟกัสจะเปลี่ยนไปเปน
ระยะอนันต

กลางคืน
เมื่อเปด ความไวแสงจะเพิ่มขึ้น ใชในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย วิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเร็วอาจไมคมชัด ดัง
นั้นมือตองนิ่ง หรือใชขาตั้ง ปดโหมดกลางคืนเมื่อสภาพแสงเปนปกติ เพื่อเพิ่มคุณภาพของวิดีโอ

ชายหาดและหิมะ
ใชในสถานที่ที่มีแสงสวางจา เพื่อปองกันไมใหวิดีโอมีการรับแสงนอยเกินไป

กีฬา
ใชสำหรับบันทึกวิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนไหวรวดเร็ว เวลารับแสงที่สั้นจะทำใหเกิดภาพเบลอเคลื่อนไหวนอยลง

งานเลี้ยง
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ใชสำหรับบันทึกวิดีโอในอาคาร ในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย ฉากนี้จะรับแสงพื้นหลังภายในอาคารหรือแสงเทียน
วิดีโอที่มีวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเร็วอาจไมคมชัด ดังนั้นมือตองนิ่ง หรือใชขาตั้ง

ไฟสองสวาง

ใชแสงในการบันทึกวิดีโอเมื่อสภาพแสงไมเพียงพอหรือเมื่อมีแสงดานหลัง

เปด

ปด
บางครั้งคุณภาพของวิดีโออาจดีขึ้นเมื่อไมมีแสงไฟ แมวาสภาพแสงจะไมดีก็ตาม

วิธีการจับภาพ

เลือกวิธีการที่คุณใชในการบันทึกวิดีโอ

ปุมบนหนาจอ
บันทึกวิดีโอโดยใชปุมบนหนาจอที่อยูบนหนาจอของกลอง..

การถาย แบบสัมผัส
กำหนดพื้นที่ที่ตองการโฟกัสโดยการใชนิ้วสัมผัสที่หนาจอของกลอง

ปุมกลองเทานั้น
บันทึกวิดีโอโดยใชปุมฮารดแวรของกลองเทานั้น..

โหมดโฟกัส

การตั้งคาโฟกัสจะควบคุมวาสวนใดของวิดีโอที่ควรจะคมชัด เมื่อเปดใชระบบออโตโฟกัสอยางตอเนื่อง กลองจะทำการปรับ
โฟกัสอยางตอเนื่องเพื่อใหพื้นที่ในกรอบโฟกัสสีขาวคมชัดอยูเสมอ

โฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว
กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่เลือกไวโดยอัตโนมัติ ระบบออโตโฟกัสตอเนื่องเปดอยู

การตรวจสอบใบหนา
กลองจะตรวจหาใบหนาถึงหาใบหนา ซึ่งจะแสดงเปนกรอบบนหนาจอ กลองจะโฟกัสที่วัตถุที่ใกลที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณ
ยังสามารถเลือกวาจะโฟกัสที่ใบหนาใดไดโดยการแตะที่ใบหนาดังกลาวในหนาจอ เมื่อคุณแตะหนาจอของกลอง กรอบสี
เขียวจะแสดงวาใบหนาใดที่อยูในโฟกัส คุณไมสามารถใชระบบตรวจสอบใบหนาไดกับทุกฉาก ระบบออโตโฟกัสตอเนื่อง
เปดอยู

ระยะอนันต
ใชเมื่อถายวิดีโอจากระยะไกล กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูหางออกไป สิ่งที่อยูใกลกับกลองอาจเบลอ

ขนาดวิดีโอ

ปรับขนาดวิดีโอสำหรับรูปแบบตางๆ

HD 720p
รูปแบบ HD (คุณภาพสูง) พรอมดวยอัตราสวนภาพ 16:9 1280×720 พิกเซล

VGA จอกวาง เต็มจอ
รูปแบบ Full Wide VGA ที่มีอัตราสวนภาพ 16:9 864×480 พิกเซล

VGA
รูปแบบ VGA ที่มีอัตราสวนภาพ 4:3 640x480 พิกเซล

QVGA
รูปแบบ Quarter VGA ที่มีอัตราสวนภาพ 4:3 320x240 พิกเซล

ขอความมัลติมีเดีย
บันทึกวิดีโอที่เหมาะสำหรับสงเปนขอความมัลติมีเดีย เวลาบันทึกของรูปแบบวิดีโอนี้จะถูกจำกัดใหพอดีกับขอความ
มัลติมีเดีย
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ตั้งเวลาถายภาพ

เมื่อใชการตั้งเวลา คุณจะสามารถบันทึกวิดีโอไดโดยไมตองจับโทรศัพทไว คุณสามารถใชเพื่อบันทึกวิดีโอสำหรับภาพกลุมที่มี
คุณและเพื่อนๆ ครบทุกคน นอกจากนี้คุณยังสามารถใชการตั้งเวลา เพื่อปองกันกลองสั่นไหวขณะบันทึกวิดีโอ

ตั้งเวลา (10 วิ)
ตั้งคาหนวงเวลา 10 วินาทีนับจากที่แตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ

ตั้งเวลา (2 วิ)
ตั้งคาหนวงเวลา 2 วินาทีนับจากที่แตะหนาจอของกลอง จนถึงเวลาเริ่มบันทึกวิดีโอ

ปด
เครื่องจะเริ่มบันทึกวิดีโอทันทีที่คุณแตะหนาจอของกลอง

คาเปดรับแสง

การตั้งคานี้จะชวยใหคุณสามารถกำหนดจำนวนแสงในภาพที่คุณถายได คายิ่งสูงจะยิ่งเปนการเพิ่มระดับแสง

สมดุลแสงขาว

การตั้งคาสมดุลแสงขาวจะปรับสมดุลของสีตามสภาพแสง

อัตโนมัติ
ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

แสงหลอดไส
ปรับความสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุน เชน แสงจากหลอดไฟ

แสงหลอดฟลูออเรสเซนต
ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต

แสงธรรมชาติ
ปรับสมดุลสีสำหรับการใชงานในสภาพแสงกลางแจง

เมฆครึ้ม
ปรับสมดุลสีสำหรับทองฟาที่มีเมฆมาก

ตัวลดภาพสั่น

เมื่อบันทึกวิดีโอ การจับโทรศัพทใหมั่นคงนั้นอาจเปนเรื่องยาก ระบบลดภาพสั่นสามารถชวยชดเชยการสั่นไหวเล็กๆ นอยๆ
ของมือได

เปด
คุณสามารถบันทึกวิดีโอโดยเปดระบบลดภาพสั่นได

ปด
คุณสามารถบันทึกวิดีโอโดยปดระบบลดภาพสั่นได

ไมโครโฟน

เลือกวาจะเก็บเสียงแวดลอมเมื่อบันทึกวิดีโอหรือไม

เปด

ปด

เสียงชัตเตอร

เลือกเพื่อเปดหรือปดเสียงเมื่อคุณบันทึกวิดีโอ
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กลอง 3D
กลอง 3D จะชวยคุณในการถายภาพพาโนรามามุมกวางซึ่งถายฉากไดมากขึ้นและเพิ่มความลึกใหวัตถุ
ภาพถาย 3D Sweep Panorama™ สามารถเลนไดบน TV ที่รองรับระบบ 3D

ถาตองการเปดใชงานกลอง 3D
• จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  จากนั้นคนหาและแตะ 

ภาพรวมเกี่ยวกับกลอง 3D

5

1

2

4
3

1 สลับระหวางกลองถายภาพนิ่งและกลองวิดีโอ

2 ถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป

3 ลูกศรทิศทาง - ชวยคุณในการแพนกลอง

4 ดูภาพถายและวิดีโอ

5 แถบการตั้งคา

การถายภาพในโหมด 3D Sweep Panorama™
1 เปดใชงานกลอง 3D
2 แตะไอคอนทางดานซายบนของหนาจอ แลวเลือก ถายภาพพาโนรามา 3D หากยังไมไดเลือกไอคอน

นี้ไวแลว
3 กดปุมกลองลงมาครึ่งหนึ่งเพื่อล็อคโฟกัส
4 กดปุมกลองลงมาจนสุด แลวแพนกลองจากซายไปขวาในลักษณะการเคลื่อนที่แนวนอนที่เที่ยงตรง

เคล็ดลับสำหรับการถายภาพ 3D Sweep Panorama™
โปรดทราบถึงขอจำกัดเหลานี้เมื่อถายภาพ 3D:

• การถายภาพ 3D จะไมเหมาะสมเมื่อวัตถุมีขนาดใหญหรือไมอยูนิ่ง กลาวคือ ในกรณีที่วัตถุหลักอยูใกลกลองจนเกินไป และในกรณี
ที่วัตถุดังกลาวมีความเปรียบตางเล็กนอย เชน ทองฟา หาดทราย หรือสนามหญา

• ภาพ 3D ประกอบดวยภาพ JPEG หลายภาพและไฟล MPO ที่เกี่ยวของกัน หากคุณลบไฟล MPO บนกลองนี้ (ขณะที่กลองเชื่อมตอ
อยูกับคอมพิวเตอร) คุณจะดูภาพ JPEG ที่เกี่ยวของกันไมไดอีกตอไป

• หากคุณไมสามารถแพนกลองไดตลอดทั้งชิ้นวัตถุภายในชวงเวลาการถายภาพที่กำหนด พื้นที่สีเทาจะเกิดขึ้นในภาพที่ประกอบกัน
หากลักษณะเชนนี้เกิดขึ้น ใหขยับกลองเร็วขึ้นเพื่อบันทึกภาพ 3D เต็มรูปแบบ

• ภายใตสภาวะที่มีแสงต่ำ ภาพอาจจะพรามัว หากตองการใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหถายภาพในสภาพที่มีแสงภายนอกสวาง
• ภายใตแสงไฟกะพริบ เชน แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต การถายภาพ 3D อาจจะไมประสบความสำเร็จ
• เมื่อคุณกดปุมกลองลงมาครึ่งหนึ่ง คุณจะล็อคโฟกัสอัตโนมัติและล็อคการรับแสงอัตโนมัติ หากความสวาง โฟกัส และสภาวะอื่นๆ

เปลี่ยนแปลงเปนอยางมากระหวางเวลาที่คุณล็อคฟงกชันทั้งสองรูปแบบนี้กับเวลาที่คุณกดปุมกลองลงไปจนสุดเพื่อถายภาพ การ
ถายภาพนี้อาจจะไมประสบความสำเร็จ

• กลองนี้อาจจะยกเลิกการถายภาพ 3D ในสถานการณดังตอไปนี้: คุณแพนกลองเร็วเกินไป คุณทำกลองสั่นมากเกินไป คุณแพน
กลองในทิศทางยอนกลับ
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การถายภาพในโหมด Sweep Panorama™
1 เปดใชงานกลอง 3D
2 แตะไอคอนทางดานซายบนของหนาจอ แลวเลือก ถายภาพพาโนรามา
3 แตะ  และเลือกทิศทางที่จะแพนกลอง
4 กดปุมกลองลงมาครึ่งหนึ่งเพื่อล็อคโฟกัสและการรับแสง
5 กดปุมกลองลงมาจนสุด แลวแพนกลองอยางเที่ยงตรงในทิศทางของลูกศรที่เคลื่อนที่

เคล็ดลับในการถายภาพ Sweep Panorama™ (2D)
โปรดทราบขอจำกัดตอไปนี้เมื่อคุณถายภาพ Sweep Panorama™:

• หากคุณไมสามารถสายกลองไปยังวัตถุที่จะถายทั้งหมดไดภายในเวลาที่กำหนด จะมีพื้นที่สีเทาปรากฏขึ้นในภาพถายที่ประมวลผล
เสร็จแลว หากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ใหเคลื่อนที่กลองเร็วขึ้นเพื่อเก็บภาพพาโนรามาไดทั้งหมด

• เนื่องจากการถายภาพในรูปแบบนี้จะใชรูปภาพหลายๆ ภาพทับซอนกัน สวนที่ทับซอนอาจจะไมไดรับการบันทึกอยางราบรื่น
• ในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย ภาพพาโนรามาอาจจะเบลอหรือมีคุณภาพต่ำ
• ในสภาพแสงที่มีการกระพริบ เชน แสงไฟฟลูโอเรสเซนต ความสวางหรือสีของภาพที่รวมกันอาจจะไมสอดคลองกัน
• ไมควรใชโหมด Sweep Panorama™ ในสถานการณดังตอไปนี้: เมื่อสิ่งที่จะถายนั้นเปนวัตถุเคลื่อนไหวหรืออยูใกลกับกลองมาก

เกินไป เมื่อภาพถายเปาหมายมีความคมชัดนอย เชน ภาพถายทองฟา หาดทราย หรือสนามหญา และเมื่อภาพมีการเปลี่ยนแปลง
เชน คลื่นหรือน้ำตก

• กลองจะยกเลิกการถายภาพในโหมดนี้ในสถานการณดังตอไปนี้: คุณเคลื่อนที่กลองเร็วเกินไป คุณถือกลองสั่นมากเกินไป คุณ
เคลื่อนที่กลองในทิศทางตรงกันขามกับที่กำหนด
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การดูภาพถายและวิดีโอในแกลเลอรี
ใชแกลเลอรีเพื่อดูภาพถายและเลนวิดีโอที่คุณถายดวยกลองของโทรศัพท หรือดูเนื้อหาในรูปแบบเดียวกันที่
คุณดาวนโหลดหรือคัดลอกไวในการดหนวยความจำ ในแกลเลอรี คุณยังสามารถดูภาพถายและวิดีโอที่คุณ
ไดอัปโหลดไปยังบริการออนไลนไดอีกดวย ตัวอยางเชน ไปยังอัลบั้มบนเว็บ Picasa™ หรือไปยัง
จากแกลเลอรี คุณยังสามารถแชรภาพถายและวิดีโอโปรดกับเพื่อนๆ ของคุณโดยใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth™ อีเมล หรือขอความไดอีกดวย และคุณสามารถทำการแกไขรูปภาพพื้นฐานและตั้งเปนภาพพื้น
หลังหรือรูปภาพของรายชื่อไดดวย สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร ใน
หนา 117.

BRAVIA® ENGINE
เทคโนโลยี BRAVIA® ENGINE บนโทรศัพทมือถือของ Sony จะปรับปรุงคุณภาพการรับชมภาพถายและวิดีโอ
หลังจากที่คุณถายภาพเหลานั้น ทำใหคุณไดภาพที่ชัดเจนขึ้น คมชัดขึ้น และเปนธรรมชาติมากขึ้น BRAVIA®
ENGINE จะเปดใชงานเปนคาเริ่มตน แตคุณสามารถปดใชงานฟงกชันนี้ไดหากคุณตองการลดการใช
แบตเตอรี่

การปด Mobile BRAVIA® ENGINE
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > จอแสดงผล
3 นำเครื่องหมายออกจากกลองเครื่องหมาย Mobile BRAVIA Engine ที่มีเครื่องหมายอยู

การเปดแกลอรีและดูอัลบั้ม
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™ ภาพถายและวิดีโอในการดหนวยความจำของคุณ รวมถึงรายการ

ที่คุณใชกลองถายและรายการที่คุณดาวนโหลดจากเว็บหรือที่อื่นๆ จะปรากฏขึ้นในอัลบั้ม

ถาการจัดวางหนาจอไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพทไปดานขาง ใหมารกชองตัวเลือก หมุนหนาจออัตโนมัติ
ใต ตั้งคา > จอแสดงผล

2 1

5

3

4

1 แตะเพื่อเปดกลอง

2 แตะเพื่อเปดอัลบั้ม 3D

3 กองอัลบั้ม – ใชสองนิ้วแตะแลวแยกออกจากกันเพื่อดูเนื้อหา

4 อัลบั้มภาพถายและวิดีโอที่ถายหรือบันทึกดวยกลองของโทรศัพท

5 ปดหนาจอไปทางซายหรือทางขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่นๆ
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การทำงานกับอัลบั้ม
คุณสามารถจัดเรียงภาพถายและวิดีโอของคุณไดใหมภายในอัลบั้ม รวมทั้งสามารถยายเนื้อหาระหวางอัลบั้ม
ไดอีกดวย คุณยังสามารถอัปโหลดเนื้อหาจากอัลบั้มแกลเลอรีของคุณไปยังบริการออนไลนได เชน Picasa™
และ Facebook™ และคุณสามารถดูเนื้อหาจากบริการออนไลนดังกลาวไดในแกลเลอรี

การเปดอัลบั้มในแกลอรี
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™
3 แตะอัลบั้มที่คุณตองการดู อัลบั้มดังกลาวจะเปดขึ้นแสดงภาพและวิดีโอโดยเรียงตามลำดับการสราง

กอนหลัง ชื่ออัลบั้มจะแสดงอยูที่ดานบนสุดของหนาจอ

1

2

3

1 แตะเพื่อเปลี่ยนจากมุมมองแบบตารางเปนมุมมองแบบซอนกัน

2 แตะภาพถายหรือวิดีโอเพื่อดู

3 แตะลูกศรเพื่อเลื่อนหนาจอพรอมๆ กัน ลากไปดานซายหรือขวาเพื่อเลื่อนอยางรวดเร็ว

การดูภาพถายและวิดีโอในแกลอรี
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™
3 แตะที่อัลบั้ม ภาพถายและวิดีโอจะถูกแสดงเปนตารางตามลำดับเวลาการถาย วิดีโอจะมีการระบุโดย

4 แตะที่ภาพถายหรือวิดีโอเพื่อดู
5 ปดไปทางซายเพื่อดูภาพถายหรือวิดีโอถัดไป ปดไปทางขวาเพื่อดูภาพถายหรือวิดีโอกอนหนา

ถาการจัดวางหนาจอไมเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพทไปดานขาง ใหมารกชองตัวเลือก หมุนหนาจออัตโนมัติ
ใต ตั้งคา > จอแสดงผล

การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของอัลบั้มในแกลอรี
1 ในระหวางดูอัลบั้มในแกลอรี ใหสวิตชมุมมองอัลบั้ม  ไปทางขวาเพื่อดูเนื้อหาของอัลบั้ม

ในมุมมองซอนกัน
2 ลากสวิตชมุมมองอัลบั้ม  ไปทางซายเพื่อดูเนื้อหาของอัลบั้มในรูปแบบตารางตาม

ลำดับเวลา

การทำงานรวมกับเนื้อหาเปนชุดในแกลอรี
คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายๆ รายการในอัลบั้มเพื่อใชงานเปนชุดได เชน การสงภาพหลายๆ
ภาพจากอัลบั้มใหแกเพื่อน
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การใชงานภาพหรือวิดีโอเปนชุดในแกลอรี
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ 
2 คนหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™
3 เปดอัลบั้มที่มีเนื้อหาที่คุณตองการใชงานดวย
4 เพื่อเปดใชงานโหมดการเลือก ใหสัมผัสรายการที่คุณตองการทำงานคาง
5 ทำเครื่องหมายหรือนำเครื่องหมายออกจากกลองเครื่องหมายของอัลบั้มที่คุณตองการใชงาน
6 กด  แลวใชเครื่องมือในแถบเครื่องมือเพื่อทำงานกับรายการที่คุณเลือก

การแบงปนอัลบั้มในแกลเลอรี

หากคุณจะแชรอัลบั้ม หามลบสำเนาตนฉบับของอัลบั้มนั้นกอนที่จะมีการสงรายการในอัลบั้มดังกลาวโดยสมบูรณแลว

1 จากหนาจอหลักของแกลเลอรี ใหสัมผัสอัลบั้มที่คุณตองการใชงานคางไว ระบบจะเปดใชงานโหมด
การเลือกในขณะนี้

2 ตรวจสอบอัลบั้มที่คุณตองการแบงปน จากนั้นกด
3 แตะ แชร
4 ในเมนูที่เปดขึ้นมา ใหแตะแอปพลิเคชันที่คุณตองการใชเพื่อแชรอัลบั้มที่เลือกไว

การลบอัลบั้มในแกลอรี
1 จากหนาจอแกลอรีหลัก ใหสัมผัสอัลบั้มที่คุณตองการคาง โหมดการเลือกจะเปดทำงาน
2 เลือกอัลบั้มที่คุณตองการลบ แลวกด
3 แตะ ลบ ในกลองโตตอบที่เปดขึ้นมา ใหแตะที่ ลบ อีกครั้ง

การทำงานกับภาพในแกลอรี่
คุณสามารถแกไขหรือจัดการภาพถายของคุณแกลอรี่ได ตัวอยางเชน คุณสามารถครอปภาพ ใชเปนภาพราย
ชื่อติดตอหรือภาพพื้นหลังได

ถาตองการซูมภาพถาย
• เมื่อคุณกำลังดูภาพ ใหแตะที่หนาจอสองครั้งเพื่อซูมเขา และแตะหนาจออีกสองครั้งเพื่อซูมออก
• เมื่อคุณกำลังดูภาพ ใหใชสองนิ้วแยกออกจากกันเพื่อซูมเขาหรือเลื่อนนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก

การดูสไลดโชวภาพถายของคุณ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ แกลเลอรี Xperia™
3 แตะที่อัลบั้มเพื่อเปด จากนั้นแตะภาพถายและกด 
4 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ สไลดโชว
5 แตะภาพเพื่อจบสไลดโชว

การหมุนภาพ
1 เมื่อคุณกำลังดูภาพถาย ใหกด 
2 แตะ เพิ่มเติม แลวเลือก หมุนไปทางซาย หรือ หมุนไปทางขวา ภาพถายจะถูกบันทึกในทิศทางภาพ

ใหม

ถาตองการใชภาพถายเปนรูปภาพของรายชื่อ
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ ตั้งเปน > รูปภาพของรายชื่อ
3 เลือกรายชื่อที่คุณตองการจะรวมกับภาพ
4 ครอบตัดภาพถายหากตองการ
5 แตะ บันทึก
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การใชภาพถายเปนภาพพื้นหลัง
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ ตั้งเปน > วอลเปเปอร
3 ครอบตัดภาพถายหากตองการ
4 แตะ บันทึก

การครอบตัดภาพถาย
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 ในแถบเครื่องมือ ใหแตะ เพิ่มเติม > ครอบตัด
3 หากตองการปรับกรอบการครอบตัด ใหสัมผัสขอบของกรอบดังกลาวคางไว เมื่อลูกศรการครอบตัด

ปรากฏขึ้น ใหลากเขาขางในหรือออกขางนอกเพื่อปรับขนาดของกรอบนั้น
4 หากตองการปรับขนาดกรอบการครอบตัดทุกดานในเวลาเดียวกัน ใหสัมผัสที่มุมใดมุมหนึ่งจากสี่

มุมคางไวเพื่อใหลูกศรปรากฏขึ้น แลวจึงลากมุมดังกลาวตามนั้น
5 หากตองการเลื่อนกรอบการครอบตัดไปยังพื้นที่อื่นของภาพถาย ใหสัมผัสดานในของกรอบดังกลาว

คางไว แลวลากกรอบนั้นไปยังตำแหนงที่ตองการ
6 หากตองการบันทึกสำเนาของภาพถายตามที่คุณครอบตัดไว ใหแตะ บันทึก เวอรชันเดิมที่ยังไมได

ครอบตัดจะยังคงอยูบนการดหนวยความจำของโทรศัพทคุณ

การแบงปนภาพถาย
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 ในแถบเครื่องมือ ใหแตะ แชร
3 เลือกวิธีการโอนที่สามารถใชไดหนึ่งวิธี

การลบภาพถาย
1 เมื่อคุณดูภาพถายในโปรแกรมดูภาพถาย ใหกด 
2 ในแถบเครื่องมือที่ดานลางของหนาจอ ใหแตะ ลบ
3 ในกลองโตตอบที่เปดขึ้นมา ใหแตะที่ ลบ

การดูภาพถายบนแผนที่
หากคุณเปดใชงานการตรวจหาตำแหนงเมื่อทำการถายภาพ คุณจะสามารถใชขอมูลที่รวบรวมไดในภาย
หลัง ตัวอยางเชน คุณสามารถดูภาพถายของคุณบนแผนที่และแสดงใหเพื่อนๆ และครอบครัวดูวาคุณไป
ที่ไหนมาบางและคุณถายรูปนั้นเมื่อไหร การใสขอมูลสถานที่ตั้งยังหมายถึงการใสพิกัดภูมิศาสตรใหกับ
รูปภาพ (geotagging) อีกดวย เมื่อคุณเปดใชงานการตรวจหาตำแหนง คุณสามารถเลือกใชดาวเทียม GPS
หรือเครือขายไรสายอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางเพื่อคนหาตำแหนงของคุณ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชบริการบอกตำแหนงเพื่อคนหาตำแหนงของคุณ ในหนา 119.

การเปดใชการตรวจจับตำแหนงที่ตั้ง

1 จาก หนาจอเริ่มตน กด 
2 แตะ ตั้งคา > บริการตำแหนงที่ตั้ง
3 มารก ดาวเทียม GPS และ/หรือชองตัวเลือก บริการตำแหนงที่ตั้งของ Google

การดูภาพถายที่มีแท็กที่ตั้งบนแผนที่
1 เมื่อคุณกำลังดูภาพถายที่คุณไดแท็กที่ตั้งไว ใหกด 
2 แตะ เพิ่มเติม > แสดงบนแผนที่

การทำงานกับวิดีโอ
ใชแกลอรีเพื่อดูวิดีโอที่คุณใชกลองถาย ดาวนโหลด หรือคัดลอกไวในการดหนวยความจำ คุณยังสามารถ
แบงปนวิดีโอของคุณกับเพื่อน หรืออัปโหลดไวใน YouTube™ ไดอีกดวย
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การเลนวิดีโอ
1 ในแกลอรี ใหเรียกดูอัลบั้มที่มีวิดีโอที่คุณตองการเลน
2 แตะที่วิดีโอเพื่อเลน
3 หากไมมีหนาจอควบคุมการเลนแสดงขึ้นมา ใหแตะที่หนาจอเพื่อแสดงหนาจอดังกลาว หากตองการ

ซอนหนาจอควบคุม ใหแตะที่หนาจออีกครั้ง

ถาตองการหยุดเลนวิดีโอชั่วคราว
1 เมื่อเลนวิดีโอ ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงตัวควบคุม
2 แตะ 

ถาตองการเดินหนาและถอยหลังภาพวิดีโออยางรวดเร็ว
1 เมื่อเลนวิดีโอ ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงตัวควบคุม
2 ลากแถบความคืบหนาไปทางซายเพื่อถอยหลังหรือไปทางขวาเพื่อไปดานหนา

หรือคุณสามารถแตะ  หรือ 

ถาตองการปรับระดับเสียงของวิดีโอ
• กดปุมปรับระดับเสียง

การแบงปนวิดีโอ
1 เปดแกลอรีอัลบั้มที่มีวิดีโออยู
2 เพื่อเปดใชงานโหมดการเลือก สัมผัสรายการที่คุณตองการทำงานคาง
3 เลือกวิดีโอที่คุณตองการแบงปน
4 กด 
5 แตะ แชร
6 ในเมนูที่เปดอยู ใหแตะที่แอพพลิเคชั่นที่คุณตองการใชเพื่อแบงปนวิดีโอที่เลือกแลวปฏิบัติตามขั้น

ตอนตอไปนี้เพื่อสง

คุณอาจไมสามารถคัดลอก สง หรือโอนรายการที่มีการคุมครองลิขสิทธิ์เหลานี ้และอาจไมสามารถสงบางรายการไดหากไฟลใหญ
เกินไป

การลบวิดีโอ
1 เปดแกลอรีอัลบั้มที่มีวิดีโออยู
2 เพื่อเปดใชงานโหมดการเลือก สัมผัสรายการที่คุณตองการทำงานคาง
3 เลือกวิดีโอที่คุณตองการลบ
4 กด  จากนั้นแตะ ลบ
5 ในกลองโตตอบที่เปดขึ้นมา ใหแตะที่ ลบ

112

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น



การดูภาพถายในอัลบั้ม 3D
ในอัลบั้ม 3D คุณสามารถดูและเลนภาพทั้งหมดที่คุณถายดวยกลอง 3D ของคุณ

การดูภาพถาย 3D ในอัลบั้ม 3D
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ อัลบั้มภาพ 3 มิติ
3 แตะภาพถาย 3D
4 ปดไปทางซายเพื่อดูภาพถาย 3D ถัดไปในอัลบั้ม 3D ปดไปทางขวาเพื่อดูภาพถาย 3D กอนหนา

การเลนภาพถาย 3D ในอัลบั้ม 3D
1 เปดภาพถาย 3D หากไมมีแผงควบคุมแสดง ใหแตะที่หนาจอ
2 แตะ 

คุณสามารถเลนไดแตเฉพาะภาพถาย 3D ซึ่งไดถายไวในขนาดภาพพาโนรามามาตรฐานเทานั้น

วิธีการซูมภาพ 3D ในอัลบั้ม 3D
• เมื่อคุณดูภาพ 3D ในอัลบั้ม 3D ใหแตะที่ภาพสองครั้งเพื่อซูมเขาหรือซูมออก

วิธีการซูมเขาหรือออก คุณจะสามารถใชลากนิ้วสองนิ้วเขาหากันหรือแยกนิ้วออกได จากนั้นลากภาพถาย 3D เพื่อดูสวนตางๆ ของ
ภาพถาย

การจัดการภาพถายของคุณในอัลบั้ม 3D
ใชอัลบั้ม 3D เพื่ออัปโหลดภาพ 3D ของคุณไปยังอัลบั้มออนไลนในเว็บไซต ตัวอยางเชน หากคุณเปนผูใช
Facebook™ คุณจะสามารถอัปโหลดภาพของคุณในอัลบั้ม 3D ไปยังบัญชี Facebook™ ได คุณยังสามารถใช
อัลบั้ม 3D เพื่อลบรูปภาพได

การแชรภาพถาย 3D ในอัลบั้ม 3D
1 เมื่อคุณดูภาพถาย 3D ในอัลบั้ม 3D ใหแตะภาพถาย 3D นั้นหากไมการแสดงผลตัวควบคุม
2 แตะ 
3 เลือกวิธีการโอนที่สามารถใชไดหนึ่งวิธี

วิธีการลบภาพ 3D ในอัลบั้ม 3D
1 เมื่อคุณดูภาพ 3D ในอัลบั้ม 3D ใหแตะที่ภาพหากไมมีแผงควบคุมปรากฏขึ้นมา
2 แตะ  จากนั้นแตะ ตกลง
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เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth™
ใชฟงกชัน Bluetooth™ เพื่อสงไฟลไปยังอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ หรือใชเชื่อมตอกับอุปกรณแฮนดฟรี
เปดฟงกชัน Bluetooth™ ในโทรศัพทของคุณและสรางการเชื่อมตอไรสายไปยังอุปกรณที่สามารถใช
Bluetooth™ อื่นๆ เชน คอมพิวเตอร อุปกรณแฮนดฟรี และโทรศัพท การเชื่อมตอ Bluetooth™ จะทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพในระยะไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไมมีวัตถุใดๆ กั้นกลาง ในบางกรณี คุณตองจับคู
โทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ ดวยตนเอง โปรดจำไววาคุณตองกำหนดใหโทรศัพทของคุณให
"สามารถถูกคนพบได" หากคุณตองการใหอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ พบโทรศัพทของคุณ

การใชงานรวมกันและความเขากันไดของอุปกรณ Bluetooth™ ชนิดตางๆ จะไมเหมือนกัน

การเปดฟงกชัน Bluetooth™ และทำใหโทรศัพทของคุณมองเห็นได
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา
3 แตะ 〇 ขาง Bluetooth เพื่อให 〇 เปลี่ยนเปน | โดย  จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ
4 แตะ Bluetooth
5 แตะ ไมใหอุปกรณบลูทูธอื่นๆ มองเห็นได

ถาตองการปรับเวลาในการมองเห็นของโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Bluetooth
3 กด  และเลือก ระยะหมดเวลาการมองเห็น
4 เลือกตัวเลือก

การตั้งชื่อโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถตั้งชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ ชื่อจะปรากฏในอุปกรณอื่นหลังจากเปดฟงกชั่น Bluetooth™ และ
ตั้งคาใหอุปกรณอื่นเห็นโทรศัพทของคุณ

การตั้งชื่อโทรศัพท
1 ตรวจสอบใหแนใจวาฟงกชัน Bluetooth™ เปดอยู
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ ตั้งคา > Bluetooth
4 กด  และเลือก เปลี่ยนชื่อโทรศัพท
5 ปอนชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ
6 แตะ เปลี่ยนชื่อ

การจับคูกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่น
เมื่อคุณจับคูโทรศัพทกับอุปกรณอื่น คุณสามารถดำเนินการตางๆ เชน เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับ
อุปกรณแฮนดฟรี Bluetooth™ หรือชุดอุปกรณ Bluetooth™ ในรถ และใชอุปกรณเหลานี้เพื่อรับสายและโทร
ออก
เมื่อคุณจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ โทรศัพทจะจดจำการจับคูนั้นไว เมื่อจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ
Bluetooth™ คุณอาจตองปอนรหัสยืนยัน โทรศัพทของคุณจะพยายามใชรหัสยืนยันทั่วไปคือ 0000 โดย
อัตโนมัติ หากไมไดผล โปรดดูเอกสารของอุปกรณ Bluetooth™ เพื่อหารหัสยืนยันสำหรับอุปกรณนั้น คุณไม
จำเปนตองปอนรหัสยืนยันใหมในครั้งตอไปที่เชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth™ ที่จับคูแลว
อุปกรณ Bluetooth™ บางชนิด เชน หูฟง Bluetooth™ กำหนดใหคุณตองจับคูและเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น
คุณสามารถจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ ไดหลายอุปกรณ แตสามารถเชื่อมตอโพรไฟล
Bluetooth™ ไดเพียงครั้งละหนึ่งโพรไฟลเทานั้น
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การจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่น
1 ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณที่คุณตองการใหจับคูกับโทรศัพทของคุณมีฟงกชัน Bluetooth™ เปดใช

งานอยูและมองเห็นไดสำหรับอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ ตั้งคา > Bluetooth อุปกรณ Bluetooth™ ที่ใชงานไดทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในรายการ
4 แตะอุปกรณ Bluetooth™ ที่คุณตองการใหจับคูกับโทรศัพทของคุณ
5 ปอนเลขรหัสผาน หากจำเปน ขณะที่โทรศัพทและอุปกรณ Bluetooth™ ดังกลาวจะจับคูกัน

การเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่น
1 หากคุณกำลังเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth ซึ่งกำหนดใหคุณตองจับคูโทรศัพทของคุณกอนที่จะ

เชื่อมตอ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวของกันเพื่อจับคูโทรศัพทของคุณกับอุปกรณนั้น
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ ตั้งคา > Bluetooth
4 แตะอุปกรณ Bluetooth™ ที่คุณตองการเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ

การเลิกจับคูอุปกรณ Bluetooth™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Bluetooth
3 ภายใต อุปกรณที่จับคูแลว ใหแตะ  ขางชื่อของอุปกรณที่คุณตองการเลิกจับคู
4 แตะ เลิกจับคู

สงและรับขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth™
แบงปนขอมูลตางๆ กับอุปกรณที่มี Bluetooth™ ชนิดอื่นๆ เชน โทรศัพท หรือคอมพิวเตอร คุณสามารถสง
และรับขอมูลตางๆ ตอไปนี้ไดโดยใชฟงกชั่น Bluetooth™:

• ภาพถายและวีดีโอ
• เพลงและไฟลเสียงชนิดอื่นๆ
• รายชื่อ
• เว็บเพจ

การสงรายการโดยใช Bluetooth™
1 อุปกรณรับ:ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ Bluetooth™ ที่คุณตองการสงรายการนั้นไปใหไดเปด

Bluetooth™ ไวแลวและมองเห็นไดสำหรับอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ
2 ในอุปกรณสง ใหเปดแอปพลิเคชันซึ่งประกอบดวยรายการที่คุณตองการสง แลวเลื่อนไปยังรายการ

นั้น
3 คุณอาจจำเปนตองสัมผัสรายการคางไว เปดรายการ หรือกด  เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแอปพลิเค

ชันและรายการที่คุณตองการสง อาจจะมีวิธีอื่นๆ ในการสงรายการดวย
4 เลือกรายการแชรหรือสงเมนู
5 ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ใหเลือก Bluetooth
6 เปด Bluetooth™ หากระบบรองขอใหคุณทำเชนนั้น
7 แตะที่ชื่อของอุปกรณรับ
8 อุปกรณรับ: หากมีการรองขอ ใหยอมรับการเชื่อมตอนั้น
9 หากมีการรองขอ ใหปอนเลขรหัสผานเดียวกันบนอุปกรณทั้งสอง หรือยืนยันเลขรหัสผานที่แนะนำ

10 อุปกรณรับ: ยอมรับรายการขาเขานี้
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การรับรายการโดยใช Bluetooth™
1 ตรวจสอบใหแนใจวามีการดหนวยความจำอยูในโทรศัพทของคุณ หากคุณไมไดใสการดหนวยความ

จำ คุณจะไมสามารถสงหรือรับรายการโดยใชเทคโนโลยีไรสายผาน Bluetooth ได
2 จาก หนาจอเริ่มตน ของคุณ ใหแตะ 
3 ตรวจสอบใหแนใจวาฟงกชัน Bluetooth™ เปดอยูและมองเห็นไดสำหรับอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ
4 ขณะนี้อุปกรณสงจะเริ่มตนการสงขอมูลไปยังโทรศัพทของคุณ
5 หากมีการพรอมทเตือน ใหปอนเลขรหัสผานเดียวกันบนอุปกรณทั้งสอง หรือยืนยันเลขรหัสผานที่

แนะนำ
6 เมื่อคุณไดรับแจงวามีไฟลเขามายังโทรศัพทของคุณ ใหลากแถบสถานะลงมาขางลาง แลวแตะที่การ

แจงนั้นเพื่อยอมรับการโอนไฟลดังกลาว
7 แตะ ยอมรับ เพื่อเริ่มการถายโอนไฟล
8 หากตองการดูความคืบหนาของการโอนดังกลาว ใหลากแถบสถานะดังกลาวลงมาขางลาง
9 หากตองการเปดรายการที่ไดรับแลว ใหลากแถบสถานะลงมาขางลาง และแตะการแจงที่เกี่ยวของ

การดูไฟลที่คุณไดรับโดยใช Bluetooth™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > Bluetooth
3 กด  และเลือก แสดงไฟลที่ไดรับ
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การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
ตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรและเริ่มโอนไฟลภาพ เพลงและไฟลอื่น ๆ วิธีการที่งายดายที่สุดในการเชื่อมตอ
คือการใชสาย USB หรือเทคโนโลยีไรสายบลูทูธ
เมื่อคุณเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB คุณจะไดรับการแจงเตือนใหติดตั้ง
โปรแกรมการPC Companion ที่เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ PC Companion สามารถชวยใหคุณเขาถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอรอื่นๆ เพื่อโอนและจัดระเบียบไฟลสื่อ อัปเดตโทรศัพทของคุณ ซินโครไนซขอมูลใน
โทรศัพท และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณไมสามารถโอนขอมูลลิขสิทธิ์บางสวนไดระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอร

การโอนและการจัดการเนื้อหาโดยใชสาย USB
ใชสาย USB เชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทเพื่อสามารถโอนถายและจัดการไฟลของคุณ
ไดอยางงายดาย เมื่ออุปกรณทั้งสองเชื่อมตอกันแลว คุณจะสามารถลากและวางเอกสารระหวางอุปกรณทั้ง
สองไดโดยใชโปรแกรมจัดการไฟลของเครื่องคอมพิวเตอร หากคุณโอนถายเพลง วิดีโอ ภาพ และไฟลมีเดีย
อื่นๆ ไปยังโทรศัพทของคุณ การใชโปรแกรม Media Go™ จากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นจะเหมาะสม
ที่สุด Media Go™ จะทำการแปลงไฟลมีเดียของคุณใหใชงานบนโทรศัพทของคุณได

การโอนเนื้อหาระหวางโทรศัพทกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
1 ใชสาย USB ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร โดย เชื่อมตอการด SD แลว จะปรากฏ

ขึ้นในแถบสถานะ
2 คอมพิวเตอร: เปด Microsoft® Windows® Explorer จากเดสกท็อปแลวรอจนกวาการด SD ของ

โทรศัพทจะปรากฏขึ้นเปนดิสกภายนอกใน Microsoft® Windows® Explorer
3 คอมพิวเตอร: ลากและวางไฟลที่ตองการระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอร

โหมดการเชื่อมตอ USB
มีวิธีการโดยทั่วไปสองวิธีที่คุณสามารถใชในการแชรขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นๆ ได:

• โปรโตคอลการโอนไฟล (MTP) – โปรโตคอลโดยทั่วไปที่สุดสำหรับการสื่อสารกับคอมพิวเตอร Windows ระบบเปดใชโหมด MTP
เปนคาเริ่มตน

• โหมดคลาสการจัดเก็บขอมูลปริมาณมาก (MSC) – วิธีโดยทั่วไปที่สุดในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณสื่อประเภทตางๆ เชน TV
ชุดอุปกรณในรถยนต และคอมพิวเตอร Mac OS/Linux ที่ขาดการสนับสนุน MTP

การตั้งคาโหมด MSC เปนโหมดการเชื่อมตอ USB เริ่มตน
1 ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของคุณไมไดเชื่อมตอกับสาย USB
2 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
3 คนหาและแตะ ตั้งคา > Xperia™ > การเชื่อมตอ > โหมดเชื่อมตอ USB
4 แตะ โหมดที่เก็บขอมูลขนาดใหญ (MSC)
5 แตะ ตกลง

การเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรเมื่อโหมดเปดใชงาน MSC
• ใชสาย USB ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร การเชื่อมตอโหมด MSC จะดำเนินการ

โดยอัตโนมัติ

การสรางการเชื่อมตอโหมด MSC เมื่อสาย USB ยังคงเชื่อมตออยู
1 ลากแถบสถานะลง
2 แตะ เลิกเชื่อมตอการด SD แลว

การเลิกเชื่อมตอสาย USB อยางปลอดภัยหลังจากการโอนโหมด MSC
อยาถอดสาย USB ขณะที่กำลังถายโอนขอมูล เนื่องจากอาจทำใหขอมูลเสียหายได
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1 คอมพิวเตอร: ใชคุณสมบัติ นำฮารดแวรออกอยางปลอดภัย เพื่อปดใชการเชื่อมตอสาย USB
2 โทรศัพท: ลากแถบสถานะลงมาขางลาง แลวแตะ เชื่อมตอการด SD แลว
3 ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณทั้งสอง

คำแนะนำของคอมพิวเตอรอาจแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัติการ โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอรคุณเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม

PC Companion
PC Companion คือแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอรที่ชวยใหคุณสามารถเขาถึงคุณสมบัติและบริการเพิ่มเติมซึ่ง
จะชวยใหคุณโอนถายเพลง วิดีโอ และภาพถายระหวางโทรศัพทกับเครื่องคอมพิวเตอรได นอกจากนี้คุณยัง
สามารถใช PC Companion เพื่ออัปเดตโทรศัพทเพื่อใชซอฟตแวรลาสุดที่มีให ไฟลที่ติดตั้งสำหรับ PC
Companion จะถูกบันทึกไวในโทรศัพทของคุณ และระบบจะทำการติดตั้งจากโทรศัพทเมื่อคุณเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรผานทางสาย USB
คุณตองมีคอมพิวเตอรที่ใชหนึ่งในระบบปฏิบัติการตอไปนี้ในการใชแอพพลิเคชั่น PC Companion:

• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 หรือสูงกวา)

ถาตองการติดตั้ง PC Companion
1 โทรศัพทใหม: เปดโทรศัพท Android™ ใหมของคุณและเชื่อมตอกับ PC โดยใชสาย USB
2 โทรศัพทใหม: แตะ ติดตั้ง เพื่อติดตั้ง PC Companion ไปยัง PC
3 คอมพิวเตอร: หากมีหนาตางปอบอัพปรากฏขึ้น ใหเลือก Run Startme.exe ในหนาตางปอบอัพที่

ปรากฏขึ้นใหม ใหคลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งและทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการติดตั้งใหเสร็จ
สิ้น

การเริ่ม PC Companion
1 ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดตั้ง PC Companion บน PC ของคุณแลว
2 เปดแอปพลิเคชัน PC Companion บน PC นั้น แลวคลิก เริ่ม เพื่อเปดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งที่

คุณตองการใช

Media Go™
แอพพลิเคชั่น Media Go™ ของคอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถโอนและจัดการเนื้อหามีเดียในโทรศัพท
และคอมพิวเตอรได คุณสามารถติดตั้งและเขาถึง Media Go™ ไดจากแอพพลิเคชั่น PC Companion โปรดดู
PC Companion ในหนา 118 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
คุณตองใชระบบปฏิบัติการตอไปนี้เพื่อที่จะใชแอพพลิเคชั่น Media Go™

• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 หรือสูงกวา

ถาตองการโอนยายเนื้อหาโดยใชโปรแกรม Media Go™
1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ที่รองรับ
2 โทรศัพท: ในแถบสถานะ เชื่อมตอการด SD แลว ปรากฏขึ้น
3 คอมพิวเตอร: โปรแกรม PC Companion จะทำงานโดยอัตโนมัติ ใน PC Companion คลิก Media Go

เพื่อเริ่มโปรแกรม Media Go™ ในบางกรณี คุณอาจจะตองรอเพื่อติดตั้ง Media Go™
4 ในการใช Media Go™ ใหลากและวางไฟลระหวางคอมพิวเตอรและโทรศัพท

คุณไมสามารถดาวนโหลด Media Go™ ไดจาก www.sonymobile.com
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การใชบริการบอกตำแหนงเพื่อคนหาตำแหนงของคุณ
ใชโทรศัพทของคุณเพื่อคนหาวาคุณอยูที่ไหน มีสองวิธี: GPS และเครือขายไรสาย การเปดใชตัวเลือกเครือ
ขายไรสายเปนวิธีการที่ดีที่สุดหากคุณตองการจะทราบตำแหนงของคุณเพียงคราวๆ อยางรวดเร็ว หากคุณ
ตองการทราบตำแหนงที่แนนอนยิ่งขึ้น และอยูในตำแหนงที่สามารถมองเห็นทองฟาไดอยางชัดเจน ใหเปด
ใชตัวเลือก GPS ในกรณีที่สัญญาณเครือขายไรสายออน คุณควรเปดใชตัวเลือกทั้งสองประเภทเพื่อให
สามารถหาตำแหนงของคุณได

Sony Ericsson ไมรับประกันความแมนยำของบริการแจงตำแหนง รวมทั้งบริการนำทางตาง ๆ

การใชงาน GPS
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 แตะ การตั้งคา > บริการตำแหนงที่ตั้ง
3 มารกชองตัวเลือก ดาวเทียม GPS

การใชงาน GPS
โทรศัพทของคุณมีเครื่องบอกตำแหนง GPS ซึ่งใชสัญญาณดาวเทียมเพื่อคำนวณตำแหนงปจจุบันของคุณ

เมื่อคุณใชคุณลักษณะที่ตองการเครื่องรับ GPS เพื่อคนหาตำแหนงของคุณ โปรดตรวจสอบวาคุณสามารถเห็นทองฟาไดชัดเจน

การสรางประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อคุณใชงาน GPS ครั้งแรก คุณอาจตองรอถึง 5 ถึง 10 นาที กอนที่จะคุณจะทราบตำแหนงของคุณ เพื่อชวย
ใหโทรศัพทคนหาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรวจสอบใหแนใจวาคุณอยูในตำแหนงที่มองเห็นทองฟาได
ชัดเจน ยืนเฉยๆ และอยาบังเสา GPS (บริเวณที่ไฮไลตในภาพ) สัญญาณ GPS จะสามารถสงผานเมฆและ
พลาสติกได แตไมสามารถสงผานของแข็งเกือบทุกประเภท เชน อาคาร และภูเขาได หากคุณยังไมทราบ
ตำแหนงของคุณหลังจากผานไประยะหนึ่ง ใหยายไปยังตำแหนงอื่น

02:40
Jan 6, 1980

AM

Google Maps™
ติดตามตำแหนงของคุณ ดูสภาพการจราจรตามเวลาจริง และรับขอมูลเสนทางสูที่หมายของคุณ กอนออก
เดินทาง คุณจะสามารถดาวนโหลดและจัดเก็บแผนที่ไวในการดหนวยความจำของคุณเพื่อปองกันคาใชจาย
การโรมมิ่งที่มีราคาสูง

แอพพลิเคชั่น Google Maps™ ตองใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณอาจจะตองเสียคาบริการเชื่อมตอขอมูลเมื่อคุณเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตจากโทรศัพทของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม แอพพลิเคชั่น Google Maps™ อาจไมมีให
บริการในบางพื้นที่ ประเทศ หรือภูมิภาค
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การใช Google Maps™
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Maps

หากคุณตองการใช Google Maps™ คุณจำเปนตองเปดใชวิธีการทางตำแหนงที่ตั้งวิธีใดวิธีหนึ่งที่ใชงานไดภายใต การตั้งคา >
บริการตำแหนงที่ตั้ง

การเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Maps™
• เมื่อคุณใช Google Maps™ ใหกด  แลวแตะ วิธีใช

การดูตำแหนงของเพื่อนดวย Google Latitude™
เขารวม Google Latitude™ เพื่อดูตำแหนงของเพื่อนๆ ในแผนที่และแบงปนตำแหนงและขอมูลอื่นๆ ของ
คุณใหเพื่อนทราบ

การใช Google Maps™ เพื่อดูเสนทาง
ใชแอพพลิเคชั่น Google Maps™ เพื่อคนหาเสนทางเมื่อคุณเดินทางดวยเทา การขนสงมวลชน หรือโดย
รถยนตสวนตัวได คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังที่หมายของคุณที่หนาจอหลักเพื่อดูเสนทางจากที่ๆ คุณอยู
ไปยังที่หมายอยางรวดเร็ว
เมื่อคุณดูแผนที่ คุณจะเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต และจะมีการโอนถายขอมูลสูโทรศัพทของคุณ เปนความคิด
ที่ดีที่จะดาวนโหลดและบันทึกแผนที่ไวในโทรศัพทของคุณกอนที่จะเดินทาง ดวยวิธีการนี้ คุณจะสามารถ
หลีกเลี่ยงคาบริการจากการโรมมิ่งที่มีราคาสูงได

Sony Ericsson ไมรับประกันความถูกตองแมนยำของบริการนำทางทุกประเภท

การใชแอพพลิเคชั่นนำทาง
ใชแอพพลิเคชั่นระบบนำทางในโทรศัพทของคุณเพื่อบอกทางไปยังสถานที่ตางๆ โดยจะแสดงเสนทางทั้งโดย
การพูดและแสดงในหนาจอ

แอพพลิเคชั่นระบบนำทางอาจไมมีใหบริการในบางพื้นที่

วิธีการเริ่มนำทาง
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ การนำทาง

การใชแอพพลิเคชั่น Wisepilot™
รับฟงคำแนะนำเสนทางไปยังสถานที่ตางๆ แบบตลอดทาง คุณยังสามารถจัดทริปและแบงปนเสนทางและ
สถานที่ใหเพื่อนๆ ผานทาง SMS, Twitter™ หรือ Facebook™ ไดอีกดวย

Wisepilot™ อาจไมมีจำหนายในทุกพื้นที ่หากคุณตองการขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงคูมือการใชงาน Wisepilot โปรดไปที่
www.sonymobile.com.

ถาตองการเริ่มตน Wisepilot™
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Wisepilot
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การสำรองขอมูลและการกูคืน
ใชโปรแกรมการสำรองและการกูคืนเพื่อสำรองเนื้อหาตางๆ ของโทรศัพทไวในการดหนวยความจำหรือ
บัญชีออนไลน ขอมูลสำรองเหลานั้นสามารถใชในการกูคืนเนื้อหาและการตั้งคาโทรศัพทบางสวน ในกรณีที่
ขอมูลของคุณสูญหายหรือถูกลบ

ประเภทของเนื้อหาที่คุณสามารถสำรองขอมูล
ใชโปรแกรมการสำรองและเรียกคืนขอมูลเพื่อสำรองขอมูลชนิดตางๆ ดังตอไปนี้:

• บุคมารก
• ขอมูลการโทร
• รายชื่อ
• โปรแกรม (Android) Market™
• ขอความมัลติมีเดีย
• การตั้งคาระบบ (เชนระดับเสียงตั้งปลุก เสียงเรียกเขา)
• ขอความตัวอักษร

ไฟลเพลง และภาพถายหรือวิดีโอที่ถายหรือบันทึกดวยกลองโทรศัพทจะถูกบันทึกบนการดหนวยความจำโดยอัตโนมัติและไมจำเปน
ตองทำการสำรองขอมูล

คุณอาจจะตองเสียคาบริการการสงขอมูลเพิ่มเติมเมื่อคุณกูคืนขอมูลโปรแกรมจาก Android Market™
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การล็อคและปองกันโทรศัพทของคุณ

หมายเลข IMEI
โทรศัพททุกเครื่องจะมี IMEI (รหัสอุปกรณมือถือระหวางประเทศ) กำหนดไวเฉพาะ ควรคัดลอกหมายเลขนี้
เก็บไว หากโทรศัพทถูกขโมย ผูใหบริการเครือขายสามารถใชหมายเลข IMEI ของคุณเพื่อไมใหโทรศัพท
สามารถติดตอกับเครือขายในประเทศของคุณได

การดูหมายเลข IMEI

1 ปดโทรศัพท แลวถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่
2 มองหาหมายเลข 15 ถึง 17 หลักบนปาย เลข 15 หลักแรกหมายถึงหมายเลข IMEI

การดูหมายเลข IMEI ของคุณในโทรศัพท
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > เกี่ยวกับโทรศัพท > สถานะ
3 เลื่อนไปทาง IMEI เพื่อดูหมายเลข IMEI

การปองกัน SIM การด
การล็อค SIM การดเปนการปองกันบริการที่คุณสมัครไวเทานั้น แตโทรศัพทของคุณยังสามารถใชงานกับ
SIM การดใหมได หากเปดใชงานระบบล็อค SIM การดอยู คุณจะตองปอน PIN (Personal Identity Number)
ถาคุณปอน PIN ไมถูกตองมากกวาจำนวนการปอนที่อนุญาต SIM การด ของคุณจะถูกบล็อค คุณจะตอง
ปอนรหัส PUK (Personal Unblocking Key) และปอน PIN ใหม คุณสามารถขอรับหมายเลข PIN, PIN2 และ
PUK ไดจากผูใหบริการเครือขาย

ถาตองการใชงานล็อค PIN ของ SIM การด
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ความปลอดภัย > ตั้งการล็อค SIM การด > ล็อค SIM การด
3 ปอนหมายเลข PIN ของ SIM การดและแตะ ตกลง

ถาตองการเปลี่ยน PIN ของ SIM การด
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ความปลอดภัย > ตั้งการล็อค SIM การด > เปลี่ยน SIM PIN
3 ปอน PIN เดิมของ SIM การดและแตะ ตกลง
4 ปอน PIN ใหมของ SIM การดและแตะ ตกลง
5 ปอน PIN ใหมของ SIM การดและแตะ ตกลง
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ถาตองการเปลี่ยน PIN2 ของ SIM การด
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ตั้งคาการโทร > เบอรโทรเฉพาะ > เปลี่ยน PIN2
3 ปอน PIN2 เดิมของ SIM การดและแตะ ตกลง
4 ปอน PIN2 ใหมของ SIM การดและแตะ ตกลง
5 ยืนยัน PIN2 ใหมและแตะ ตกลง

การปลดบล็อค SIM การดที่ล็อคไว
1 เมื่อ SIM การดถูกล็อค ปรากฏขึ้น ใหปอนรหัส PUK
2 ปอนรหัส PIN ใหม และแตะ ตกลง

หากคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตองหลายๆ ครั้ง SIM การดจะถูกบล็อค ในกรณีดังกลาว ใหติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอรับ SIM
การดใหม

การตั้งคาการล็อคหนาจอ
วิธีการตั้งคาการล็อคหนาจอ

1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  > ตั้งคา > ความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ
2 เลือกตัวเลือกที่ตองการ

เปนสิ่งสำคัญที่คุณตองจำรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ หมายเลข PIN และ รหัสผานของคุณใหได หากคุณลืมขอมูลนี้ คุณอาจไม
สามารถกูคืนขอมูลที่สำคัญ เชน รายชื่อ และขอความได โปรดติดตอ ฝายบริการลูกคาของ Sony Ericsson เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่ม
เติม

การสรางรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ > รูปแบบ
3 ทำตามคำแนะนำในโทรศัพท โทรศัพทจะใหคุณเลือกคำถามรักษาความปลอดภัยที่จะใชในการปลด

ล็อคโทรศัพทหากคุณลืมรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ

การปลดล็อคหนาจอโดยใชรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ
1 เปดใชงานหนาจอ
2 วาดรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ

หากรูปแบบการปลดล็อคที่คุณวาดบนหนาจอถูกปฏิเสธหาครั้งติดตอกัน คุณสามารถเลือกที่จะรอ 30 วินาทีแลวลองอีกครั้ง หรือ
ตอบคำถามรักษาความปลอดภัยที่คุณเลือกไว

การเปลี่ยนรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ
1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > ความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ
3 วาดรูปแบบการปลดล็อคหนาจอของคุณ
4 แตะ รูปแบบ
5 ทำตามคำแนะนำในโทรศัพท

การเลิกใชรูปแบบการปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  > ตั้งคา > ความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ
2 วาดรูปแบบการปลดล็อคหนาจอที่ตองการ
3 แตะ เลื่อน
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หากตองการสราง PIN ปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ  > ตั้งคา > ความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ > PIN
2 ปอน PIN ตัวเลข
3 ในกรณีที่จำเปน ใหแตะ  เพื่อยอแปนพิมพเล็กสุด
4 แตะ ทำตอ
5 ปอนอีกครั้งและยืนยัน PIN ของคุณ
6 ในกรณีที่จำเปน ใหแตะ  เพื่อยอแปนพิมพเล็กสุด
7 แตะ ตกลง

การเลิกใชหมายเลข PIN การปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  > ตั้งคา > ความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ
2 ปอน PIN ของคุณ แลวแตะ ถัดไป
3 แตะ เลื่อน

วิธีการสรางรหัสผานการล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  > ตั้งคา > ความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ > รหัสผาน
2 ปอนรหัสผาน
3 ในกรณีที่จำเปน ใหแตะ  เพื่อยอแปนพิมพเล็กสุด
4 แตะ ทำตอ
5 ปอนอีกครั้งและยืนยันรหัสผานของคุณ
6 ในกรณีที่จำเปน ใหแตะ  เพื่อยอแปนพิมพเล็กสุด
7 แตะ ตกลง

การเลิกใชรหัสผานการปลดล็อคหนาจอ
1 จากหนาจอ หนาจอเริ่มตน ใหแตะที่  > ตั้งคา > ความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ
2 ปอนรหัสผานของคุณ และแตะ ถัดไป
3 แตะ เลื่อน
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การอัปเดตโทรศัพทของคุณ
อัปเดตโทรศัพทของคุณใหเปนซอฟตแวรเวอรชันลาสุดเพื่อใหไดรับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและการ
ปรับปรุงใหมลาสุด

คุณสามารถใชแอปพลิเคชันศูนยบริการอัปเดตบนโทรศัพทของคุณเพื่อใชงานการอัปเดตแบบไรสาย หรือ
คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน PC Companion บนคอมพิวเตอรของคุณเพื่อใชงานการอัปเดตโดยใชการเชื่อม
ตอผานสาย USB ไดดวย หากคุณดำเนินการอัปเดตแบบไรสาย คุณจะสามารถใชการเชื่อมตอเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่หรือเครือขาย Wi-Fi® ได เพียงตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดสำรองขอมูลและบันทึกขอมูล
ทั้งหมดที่จัดเก็บอยูบนโทรศัพทของคุณไวแลวกอนที่คุณจะดำเนินการอัปเดต

เมื่อคุณใชงานการอัปเดตโดยใชแอปพลิเคชันศูนยบริการอัปเดต จะมีการเชื่อมตอขอมูลและอาจจะมีการเรียกเก็บคาบริการที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ รายการอัปเดตที่ใชงานไดผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ยังขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณอีกดวย โปรดติดตอผู
ใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตโทรศัพทของคุณแบบไรสาย
ใชแอพพลิเคชั่นศูนยการอัปเดตเพื่ออัปเดตโทรศัพทของคุณแบบไรสาย คุณสามารถดาวนโหลดอัปเดต
ซอฟตแวรไดเอง หรือใชบริการอัปเดตเพื่ออัปเดตโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดาวนโหลดที่
สามารถใชได เมื่อเปดใชคุณสมบัติการอัปเดตโดยอัตโนมัติ จะมีการแจงเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะทุกๆ
ครั้งที่มีการอัปเดตที่สามารถใชได

การดาวนโหลดการอัปเดตซอฟตแวรดวยตนเองจากศูนยบริการอัปเดต
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Update center
3 เลือกการอัปเดตแอปพลิเคชันหรือระบบที่ตองการ แลวแตะ ดาวนโหลด หรือแตะ อัปเดตหมด เพื่อ

ดาวนโหลดการอัปเดตแอปพลิเคชันทั้งหมด

การอัปเดตแอปพลิเคชันจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อดาวนโหลดเสร็จ ในการอัปเดตระบบ ใหรอจนกวาโทรศัพทของคุณจะเริ่มการ
ทำงานใหม แลวจึงติดตั้งการอัปเดตนั้นดวยตนเอง นอกจากนี ้ยังอาจจะมีการเรียกเก็บคาบริการเชื่อมตอขอมูลจากคุณอีกดวยเมื่อ
ดาวนโหลดการอัปเดตผานเครือขาย 3G/โทรศัพทเคลื่อนที่

การเปดใชงานการอัปเดตซอฟตแวรจากศูนยบริการอัปเดต
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Update center
3 กด  จากนั้นแตะ การตั้งคา
4 แตะ อนุญาตใหอัปเดตอัตโนมัติ: และเลือกวาจะดาวนโหลดการอัปเดตผานทางเครือขาย 3G และ

Wi-Fi® หรือผานเครือขาย Wi-Fi® เทานั้น ขณะนี้จะมีการดาวนโหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติในทันที
ที่การอัปเดตเหลานั้นใชงานได

อาจจะมีการเรียกเก็บคาบริการเชื่อมตอขอมูลจากคุณเมื่อดาวนโหลดการอัปเดตผานเครือขาย 3G/โทรศัพทเคลื่อนที่

วิธีการติดตั้งการอัปเดตระบบ
1 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ Update center
3 เลือกการอัปเดตระบบที่คุณตองการจะติดตั้ง แลวแตะ ติดตั้ง

การอัปเดตโทรศัพทของคุณโดยการเชื่อมตอดวยสาย USB
การอัปเดตบางอยางไมสามารถดาวนโหลดแบบไรสายได จะมีการแจงเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะเพื่อ
แจงขอมูลเกี่ยวกับการอัปเดต วิธีการดาวนโหลดและเปดใชการอัปเดต คุณจะตองใชสาย USB และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีแอพพลิเคชั่น PC Companion คุณสามารถติดตั้ง PC Companion ที่เครื่องคอมพิวเตอรโดย
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ใชไฟลการติดตั้งที่บันทึกไวในโทรศัพทของคุณ หรือสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไดโดยตรง
จากwww.sonymobile.com

วิธีการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น PC Companion จากโทรศัพทของคุณ
1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
2 เมื่อไดรับการแจงเตือน ใหปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพทเพื่อติดตั้ง PC Companion ในเครื่อง

คอมพิวเตอร

คุณยังสามารถดาวนโหลด PC Companion ไดจาก www.sonymobile.com

การดาวนโหลดการอัปเดตซอฟตแวรโดยการเชื่อมตอดวยสาย USB
1 หากยังไมไดติดตั้ง ใหติดตั้งแอพพลิเคชั่น PC Companion เขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่คุณใช
2 เชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
3 คอมพิวเตอร: เปดแอพพลิเคชั่น PC Companion หลังจากเวลาผานไปสักครู PC Companion จะ

ตรวจพบโทรศัพทของคุณและทำการคนหาซอฟตแวรโทรศัพทใหม
4 โทรศัพท: เมื่อมีการแจงเตือนปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ใหทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดำเนินกา

รอัปเดตซอฟตแวรที่เกี่ยวของ

การอัปเดตโทรศัพทของคุณโดยใชคอมพิวเตอร Apple® Mac®
1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน Bridge for Mac บนคอมพิวเตอร Apple® Mac® ที่คุณกำลังใชหากคุณยังไมได

ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้
2 ใชสาย USB ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร Apple® Mac® ดังกลาว
3 คอมพิวเตอร: เรียกใชแอปพลิเคชัน Bridge for Mac หลังจากนั้นไมกี่นาที Bridge for Mac จะตรวจ

หาโทรศัพทของคุณและคนหาซอฟตแวรใหมของโทรศัพท
4 คอมพิวเตอร: หากตรวจพบการอัปเดตซอฟตแวรใหมของโทรศัพท หนาตางปอปอัพจะปรากฏขึ้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟตแวรที่เกี่ยวของ

แอปพลิเคชัน Bridge for Mac สามารถดาวนโหลดไดจาก www.sonymobile.com
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ภาพรวมของการตั้งคาโทรศัพท
เรียนรูการตั้งคาตางๆ ในโทรศัพทของคุณเพื่อใหคุณสามารถปรับแตงไดตามความตองการ

Wi-Fi เปดหรือปด Wi-Fi® สแกนหาเครือขาย Wi-Fi® ที่ใชงานได หรือเพิ่มเครือขาย Wi-Fi®

Bluetooth เปดหรือปด Bluetooth™ คนหาอุปกรณ Bluetooth™ ที่ใชงานได และทำใหโทรศัพท
ของคุณมองเห็นไดหรือมองไมเห็นสำหรับอุปกรณ Bluetooth™ อื่นๆ

การใชขอมูล เปดหรือปดการรับสงขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ และติดตามรายละเอียดการใชขอมูล
ของคุณตลอดชวงเวลาที่เจาะจง

เพิ่มเติม... เปดหรือปดโหมดใชงานบนเครื่องบิน กำหนดคาการตั้งคาสำหรับเครือขาย VPN และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ตลอดจนทำใหโทรศัพทของคุณสามารถแชรการเชื่อมตอขอมูล
โทรศัพทเคลื่อนที่ของเครื่องนี้ไดในฐานะที่เปนฮอตสปอต Wi-Fi® แบบพกพา หรือ
ดวยการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน USB หรือดวยการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน
Bluetooth™

ตั้งคาการโทร จัดการและกำหนดคาการตั้งคาสำหรับการโทรเบอรเฉพาะ ขอความเสียง และการ
โทรผานอินเทอรเน็ต

เสียง กำหนดคารูปแบบเสียงเรียกเขา การสั่น หรือการเตือนเมื่อคุณไดรับการติดตอสื่อสาร
คุณยังสามารถใชการตั้งคาเหลานี้เพื่อตั้งคาระดับเสียงสำหรับเพลง วิดีโอ เกม หรือ
สื่ออื่นๆ ที่มีเสียง ตลอดจนในการปรับที่เกี่ยวของกันไดอีกดวย

จอแสดงผล ทำใหหนาจอโทรศัพทของคุณสามารถสลับการจัดวางไดเมื่อคุณหมุนโทรศัพทของ
คุณ คุณยังสามารถตั้งคาความสวาง ขนาดแบบอักษร ภาพพื้นหลัง และระยะหมด
เวลาหนาจอไดอีกดวย

หนวยความจำ ตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บภายในโทรศัพทและในการด SD ที่ใชได คุณยังสามารถลบ
การด SD หรือเลิกตอเชื่อมการดนี้เพื่อการนำออกอยางปลอดภัยไดอีกดวย

แบตเตอรี่ ดูสถานะแบตเตอรี่โทรศัพทของคุณ คุณยังสามารถดูไดอีกดวยวาโทรศัพทของคุณจะ
ทำงานดวยแบตเตอรี่ไดนานเทาไร และแอปพลิเคชันตางๆ ใชกำลังไฟแบตเตอรี่แตก
ตางกันอยางไร

แอปพลิเคชัน จัดการแอปพลิเคชันที่กำลังทำงาน แอปพลิเคชันที่ดาวนโหลดมา และแอปพลิเคชัน
บนการด SD

Xperia™ กำหนดคาโหมดการเชื่อมตอ USB ประเภทการเชื่อมตอเครือขาย และการตั้งคา
อินเทอรเน็ต คุณยังสามารถเปดใชคุณสมบัติ Facebook ภายในแอปพลิเคชันตางๆ
ไดอีกดวย

บัญชีและการซิงค ทำใหโทรศัพทของคุณสามารถซินโครไนซขอมูลกับบัญชีการซินโครไนซที่คุณเพิ่ม
เขาไปได

บริการ
ตำแหนงที่ตั้ง

เปดใชหรือปดใชบริการตำแหนงที่ตั้งของ Google ดาวเทียม GPS และการคนหา
ตำแหนงที่ตั้งดวย Google

ความปลอดภัย ปกปองโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาการล็อคและรหัสผานที่แตกตางกัน คุณยัง
สามารถอนุญาตใหมีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไมไดมาจาก Android Market™ ไดอีก
ดวย

ภาษาและการปอน
ขอความ

เลือกภาษาของโทรศัพทคุณ ปรับตัวเลือกการปอนขอความ เพิ่มคำลงในพจนานุกรม
สวนตัว และกำหนดคาการตั้งคาคำพูด
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สำรองขอมูลและ
รีเซ็ต

สำรองขอมูลของคุณและรีเซ็ตโทรศัพทของคุณ

วันที่และเวลา ตั้งคาเวลาและวันที่หรือเลือกคาที่เครือขายจัดไวให เลือกรูปแบบวันที่และชั่วโมงตาม
ที่คุณกำหนด

การเขาถึง เปดใชบริการการเขาถึงที่ติดตั้งไวและปรับการตั้งคาที่เกี่ยวของ

ตัวเลือกสำหรับนัก
พัฒนา

ตั้งคาตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตัวอยางเชน คุณสามารถแสดงการใช
CPU บนจอแสดงผลของโทรศัพทและแสดงการตอบกลับดวยภาพสำหรับการสัมผัส
ได คุณยังสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเขาสูโหมดแกจุดบกพรองเมื่อมีการเชื่อมตอ USB
ไดอีกดวย

เกี่ยวกับโทรศัพท ดูขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ เชน หมายเลขรุน เวอรชันของเฟรมแวร เบอร
โทรศัพท และสัญญาณ คุณยังสามารถอัปเดตซอฟตแวรของคุณใหเปนเวอรชันลาสุด
ไดอีกดวย
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ภาพรวมไอคอนการแจงเตือนและสถานะ
ไอคอนแสดงสถานะ
ไอคอนสถานะตอไปนี้อาจปรากฏบนหนาจอ:

ความแรงของสัญญาณ

ไมมีสัญญาณ

โรมมิ่ง

สามารถใช GPRS ได

สามารถใช EDGE ได

สามารถใช 3G ได

กำลังสงและดาวนโหลดขอมูล GPRS

กำลังสงและดาวนโหลดขอมูล EDGE

กำลังสงและดาวนโหลดขอมูล 3G

สถานะแบตเตอรี่

กำลังชารจแบตเตอรี่

GPS เปดใชงาน

โหมดเครื่องบินเปดใชงาน

เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth™

เชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth™ อื่น

ไมไดใส SIM การด

ปดเสียงไมโครโฟนอยู

เปดหูฟงอยู

โหมดเงียบ

โหมดสั่น

มีการตั้งปลุก

กำลังอยูในระหวางการซินโครไนซ

ปญหาในการเขาสูระบบหรือการซินโครไนซ

การเชื่อมตอ Wi-Fi® เปดใชงานและมีเครือขายไรสายที่ใชได

ไอคอนการแจงเตือน
ไอคอนการแจงเตือนตอไปนี้อาจปรากฏบนหนาจอของคุณ:
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ขอความอีเมลใหม

ขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียใหม

วอยซเมลใหม

เหตุการณในปฏิทินที่ใกลมาถึง

กำลังเลนเพลง

โทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานสาย USB ได

ขอความคำเตือน

ขอความแสดงขอผิดพลาด

มีสายที่ไมไดรับ

กำลังอยูในระหวางการโทร

พักสาย

ใชการสงตอสาย

มีการอัปเดตซอฟตแวร

กำลังดาวนโหลดขอมูล

กำลังอัปโหลดขอมูล

การแจงเตือนเพิ่มเติม (ไมแสดง)
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ภาพรวมของแอพพลิเคชั่น

การปลุก ตั้งปลุก

เบราเซอร เรียกดูเว็บ

เครื่องคิดเลข ทำการคำนวณขั้นพื้นฐาน

ปฏิทิน เก็บขอมูลนัดหมายของคุณ

กลอง ถายภาพและบันทึกวิดีโอ

รายชื่อ ติดตามขอมูลของเพื่อนๆ และเพื่อนรวมงาน

อัลบั้มภาพ 3 มิติ ดูภาพและภาพถายในโหมดการแสดงแบบ 3D

กลองแบบ 3D สรางภาพพาโนรามามุมกวาง

ตรวจสอบขอมูล ติดตามการรับสงขอมูลของคุณ

ดาวนโหลด เขาถึงแอพพลิเคชั่นที่คุณดาวนโหลด

อีเมล รับและสงอีเมล

Facebook™ เชื่อมตอกับเพื่อนๆ ครอบครัว และเพื่อนรวมงานไดจากทั่วโลก

วิทยุเอฟเอ็ม ฟงวิทยุในโทรศัพทของคุณ

แกลเลอรี Xperia™ ดูภาพและภาพถายของคุณ

Gmail™ แอพพลิเคชั่นอีเมลที่สนับสนุน Gmail™

คนหาดวย Google คนหาขอมูลในโทรศัพทและในเว็บ

Latitude ดูตำแหนงของเพื่อนๆ ใน Google Maps™ และแบงปนตำแหนงและขอมูลอื่นๆ
ของคุณใหเพื่อนๆ รู

Maps ดูตำแหนงปจจุบันของคุณ คนหาตำแหนงอื่นและคำนวณเสนทาง

Market ไปที่ Android Market™ เพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นตางๆ ทั้งฟรีและเสียคา
บริการเขาสูโทรศัพทของคุณ

อุปกรณที่เชื่อมตอ แบงปนไฟลมีเดียในโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นๆ ทางการเชื่อมตอ Wi-Fi®

ขอความ รับสงขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย

เพลง เลนเพลงและเพลยลิสต

การนำทาง ระบบนำทางดวยการพูดบอกทางแบบตลอดทาง

News and Weather ดูขาวและพยากรณอากาศ

โทรศัพท รับสายและโทรออก สลับสาย ประชุมสาย และดูประวัติการโทรของคุณ

Places คนหาสถานที่ เชน ภัตตาคารและคาเฟ

Video Unlimited เชาและซื้อวิดีโอ

Music Unlimited ฟงเพลงทางออนไลน

ตั้งคา ปรับแตงการตั้งคาโทรศัพทไดตามตองการ
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คูมือการตั้งคา อธิบายฟงกชั่นพื้นฐานและชวยตั้งคาที่สำคัญ

Talk แชตออนไลน

TrackID™ บริการรูจำเพลง

Timescape™ ติดตามการสื่อสารประจำวันทั้งหมด

YouTube™ แบงปนและดูวิดีโอจากทั่วโลก

บางแอพพลิเคชั่นอาจไมมีการสนับสนุนโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการของบางพื้นที่
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การสนับสนุนผูใช
คุณสามารถเขาสูการสนับสนุนผูใชไดโดยตรงจากแอพพลิเคชั่นสนับสนุน ตัวอยางเชน คุณสามารถเปดคูมือ
ผูใชเพื่อดูวิธีการใชงานโทรศัพทของคุณ และคุณยังสามารถไปที่หนาแกไขปญหาและความชวยเหลืออื่นๆ
ไดจากพื้นที่สนับสนุนของ Sony Ericsson และศูนยบริการลูกคาสัมพันธของเรา

• คุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นสนับสนุน:
• เครื่องมือ - เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซอฟตแวร และการเชื่อมตอ
• คูมือผูใชในโทรศัพท - อานและคนหาขอมูลในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ
• แอพพลิเคชั่นความรู - อานเคล็ดลับตางๆ รับทราบขาวใหมๆ และดูวิดีโอสอนทำสิ่งตางๆ
• การสนับสนุนอีเมล - สงอีเมลใหทีมสนับสนุนของเรา

• พื้นที่สนับสนุน - โปรดไปที่ www.sonymobile.com เพื่อรับบริการสนับสนุนแบบครอบวงจรเพื่อใหสามารถใชโทรศัพทของคุณได
อยางเต็มประสิทธิภาพ

• การแกปญหา – คนหาปญหาและขอความแจงความผิดพลาดที่พบบอยไดจากตอนทายของคูมือผูใชและพื้นที่สนับสนุน
• ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ – หากยังไมสามารถแกปญหาไดดวยวิธีการอื่นๆ คุณสามารถดูหมายเลขสนับสนุนที่เกี่ยวของไดจาก

แผนพับ ขอมูลที่สำคัญ ที่คุณไดรับ

และยังสามารถดูคูมือผูใชฉบับสมบูรณไดที่ www.sonymobile.com

การเขาถึงโปรแกรมที่สนับสนุน
1 จากหนาจอโปรแกรมของคุณ ใหคนหาและแตะที่ 
2 คนหาแลวแตะรายการสนับสนุนที่ตองการ
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การแกปญหา

โทรศัพทไมทำงานตามที่คาดหมาย
ถาคุณประสบปญหากับโทรศัพท โปรดอานคำแนะนำเหลานี้กอนที่จะดำเนินการอื่นๆ:

• รีสตารทโทรศัพท
• ถอดแบตเตอรี่และ SIM การดออกและใสใหม แลวรีสตารทโทรศัพท
• อัปเดตโทรศัพทของคุณ การอัปเดตโทรศัพทชวยใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด และทำใหไดรับการปรับปรุง

ลาสุด ดู การอัปเดตโทรศัพทของคุณ ในหนา 125 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
• รีเซ็ตโทรศัพทของคุณ

กรุณาอดทนรอขณะรีเซ็ตโทรศัพท การเริ่มการทำงานของโทรศัพทใหมขณะที่รีเซ็ตอาจทำใหโทรศัพทเสียหายอยางถาวร

เมื่อตองการบังคับเริ่มตนใหม
• กด  และ  คางไวหาวินาที โทรศัพทจะเริ่มตนใหมโดยอัตโนมัติ

วิธีการสั่งบังคับใหโทรศัพทปดเครื่อง
1 กดปุมเพิ่มเสียงและปุมเปดปด  คางไวพรอมกันเปนเวลา 10 นาที
2 หลังจากโทรศัพทสั่นสามครั้ง ใหปลอยปุมดังกลาว โทรศัพทจะปดโดยอัตโนมัติ

การรีเซ็ตโทรศัพท
คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพทของคุณกลับสูการตั้งคาเริ่มตนโดยลบขอมูลสวนตัวหรือไมก็ได คุณสามารถรีเซ็ต
โทรศัพทเปนคาเดิมกอนเปดใชงานครั้งแรกไดอีกดวย แตกอนที่จะเริ่มทำการรีเซ็ต อยาลืมสำรองขอมูลที่
สำคัญในโทรศัพทของคุณกอนลวงหนา

การรีเซ็ตโทรศัพท
หากตองการหลีกเลี่ยงไมใหโทรศัพทเสียหายถาวร หามเริ่มการทำงานของโทรศัพทใหมขณะที่กำลังดำเนินการขั้นตอนการรีเซ็ต

1 จาก หนาจอเริ่มตน ใหแตะ 
2 คนหาและแตะ ตั้งคา > สำรองขอมูลและรีเซ็ต
3 แตะ รีเซ็ตขอมูลจากโรงงาน
4 วิธีการลบขอมูลในพื้นที่จัดเก็บภายในและขอมูลผูใชอื่นๆ ทั้งหมด เชน รูปภาพ และเพลง ใหมารกช

องตัวเลือก ลบการด SD
5 แตะ รีเซ็ตโทรศัพท
6 หากตองการยืนยัน ใหแตะ ลบทุกอยาง

ฉันไมสามารถชารจแบตเตอรี่โทรศัพทได
เครื่องชารจไมไดเชื่อมตออยางถูกตอง หรือการเชื่อมตอแบตเตอรี่ไมดีพอ ถอดแบตเตอรี่ออกและทำความ
สะอาดขั้วตอ

ไมมีไอคอนการชารจแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มชารจ
ไอคอนชารจแบตเตอรี่อาจใชเวลาสองสามนาทีกอนที่จะปรากฏบนหนาจอ

ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ต่ำ
ปฏิบัติตามเคล็ดลับของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณ ดู การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ใน
หนา 17.
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ฉันไมสามารถโอนถายเนื้อหาระหวางโทรศัพทกับคอมพิวเตอรไดเมื่อใชสาย USB
ไมไดติดตั้งซอฟตแวรหรือไดรเวอร USB อยางเหมาะสม ไปที่ www.sonymobile.com เพื่อดูคำแนะนำใน
การติดตั้งและการแกไขปญหาโดยละเอียด

ฉันไมสามารถใชบริการที่ตองใชอินเทอรเน็ต
โปรดตรวจสอบวาการสมัครบริการของคุณครอบคลุมการดาวนโหลดขอมูล และการตั้งคาอินเทอรเน็ตใน
โทรศัพทของคุณถูกตอง ดูขอมูลการเปดใชคาการับสงขอมูล การโรมมิ่งและคาอินเทอรเน็ตในการ
ดาวนโหลดไดจาก การตั้งคาอินเทอรเน็ตและการรับสงขอความ ในหนา 34ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อขอ
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาการสมัครบริการของคุณ

ขอความแสดงขอผิดพลาด

ไมมีสัญญาณเครือขาย
• โทรศัพทถูกตั้งเปนโหมดเครื่องบิน ตรวจสอบวาไดปดโหมดเครื่องบิน
• โทรศัพทไมไดรับสัญญาณเครือขาย หรือสัญญาณที่ไดรับออนเกินไป ติดตอผูใหบริการเครือขายและตรวจสอบวาเครือขายมีพื้นที่

ใหบริการในตำแหนงที่คุณอยู
• SIM การดไมทำงานอยางถูกตอง ใส SIM การดในโทรศัพทเครื่องอื่น ถาสามารถใชได โทรศัพทของคุณอาจเกิดปญหา ในกรณีนี้

โปรดติดตอศูนยบริการ Sony Ericsson ที่ใกลที่สุด

การโทรฉุกเฉินเทานั้น
คุณอยูภายในพื้นที่ใหบริการของเครือขาย แตไมไดรับอนุญาตใหใช อยางไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉิน ผูให
บริการเครือขายบางรายอนุญาตใหคุณโทรติดตอหมายเลขฉุกเฉินระหวางประเทศ คือ 112 โปรดดูที่ การโทร
ฉุกเฉิน ในหนา 37 เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม

ล็อค SIM การด
คุณปอนรหัส PIN ไมถูกตองติดตอกัน 3 ครั้ง ถาตองการปลดล็อคโทรศัพท คุณตองใชรหัส PUK ที่มาจากผู
ใหบริการ

SIM การดถูกล็อคโดย PUK
คุณปอนรหัส PUK (Personal Unblocking Key) ไมถูกตองติดตอกัน 10 ครั้ง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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รีไซเคิลโทรศัพทของคุณ
Sony Ericsson เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิล ดังนั้นสวนประกอบและวัสดุจึงถูกนำกลับมาใชใหม
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการรีไซเคิลในทองถิ่นของคุณ โปรดเขาชมwww.sonyericsson.com/recycle/
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ขอมูลกฎหมาย

Sony Ericsson ST17i/ST17a
คูมือฉบับนี้ไดรับการตีพิมพโดย Sony Ericsson Mobile Communications AB หรือบริษัทในเครือในทองที่ โดยไมมีการรับประ
กันใดๆ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อแกไขขอผิดพลาดทางดานการสะกดคำผิดหรือความไมถูกตองของขอมูลปจจุบัน
รวมทั้งการปรับปรุงเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น และ/หรืออุปกรณสามารถกระทำไดโดย Sony Ericsson Mobile Communications
AB โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไดรับการเพิ่มเติมลงในคูมือฉบับแกไข
ใหม
สงวนลิขสิทธิ์
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
หมายเลขสิ่งพิมพ: 1253-3224.2
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการดาวนโหลด จัดเก็บและสงตอเนื้อหาเพิ่มเติม เชน เสียงเรียกเขา การใชเนื้อหา
ดังกลาวอาจมีการจำกัดหรือเปนขอหามตามสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึง แตไมจำกัดเพียงขอจำกัดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มี
ผลบังคับ คุณ และไมใช Sony Ericsson จะตองเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอเนื้อหาที่คุณดาวนโหลดมาและสงตอจาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ ดังนั้น กอนใชเนื้อหาอื่น โปรดตรวจสอบวาการใชงานของคุณนั้นไดรับอนุญาตอยางเหมาะสม หรือ
มีสิทธิ์อันชอบธรรมแลว Sony Ericsson ไมรับประกันถึงความถูกตอง ความสมบูรณ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกลาวหรือ
เนื้อหาของบุคคลภายนอก ไมวาในกรณีใด Sony Ericsson จะไมรับผิดตอการใชเนื้อหานั้นหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยไม
เหมาะสม
คูมือผูใชนี้อาจอางอิงบริการหรือแอพพลิเคชั่นที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม การใชแอพพลิเคชั่นหรือบริการเหลานั้นอาจตองมีการ
ลงทะเบียนแยกตางหากกับผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม และอาจตองเปนไปตามขอกำหนดในการใชงานเพิ่มเติม สำหรับ
แอพพลิเคชั่นที่เขาถึงในหรือผานเว็บไซตของบุคคลที่สาม โปรดอานขอกำหนดในการใชงานและนโยบายขอมูลสวนบุคคล
กอนลวงหนา Sony Ericsson ไมใหการรับประกันหรือค้ำประกันถึงความพรอมในการใชงานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต
หรือบริการของบุคคลที่สาม
ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อดูขอมูลการควบคุมตางๆ เชน สัญลักษณ CE
ชื่อของผลิตภัณฑและบริษัทที่แสดงในที่นี้คือเครื่องหมายทางการคาหรือเครื่องหมายทางการคาจดทะเบียนของเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่แทจริง ขอสงวนซึ่งสิทธิ์ใดๆ ที่ไมไดแสดงไวอยางชัดแจงในที่นี้ เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์
ของผูที่เปนเจาของ
โปรดไปที่ www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติม
ภาพประกอบทั้งหมดนี้ใชเพื่อเปนภาพประกอบเทานั้น และอาจไมสามารถอธิบายโทรศัพทจริงไดอยางแมนยำ
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการคุมครองจากสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาบางประการของ Microsoft หามมิใหใชงานหรือแจกจาย
เทคโนโลยีดังกลาวนอกผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับการอนุญาตจาก Microsoft
เจาของเนื้อหาจะใชเทคโนโลยี Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) เพื่อคุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทาง
ปญญาของตน ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ตางๆ อุปกรณนี้ใชซอฟตแวร WMDRM ในการเขาถึงขอมูลเนื้อหาที่ไดรับการปองกันดวย
WMDRM หากซอฟตแวร WMDRM ไมสามารถปองกันขอมูลดังกลาวได ผูเปนเจาของขอมูลนั้นอาจขอให Microsoft เพิกถอน
ความสามารถในการใชงาน WMDRM ของซอฟตแวรเพื่อเลนหรือทำสำเนาขอมูลที่ไดรับการปองกันนั้นๆ ได การเพิกถอนไมมี
ผลตอขอมูลที่ไมไดรับการปองกัน เมื่อคุณดาวนโหลดสิทธิ์การใชงานสำหรับขอมูลที่ไดรับการปองกัน คุณไดตกลงยอมรับวา
Microsoft อาจใสรายการเพิกถอนมาพรอมกับสิทธิ์การใชงานนั้นๆ ได เจาของเนื้อหาอาจกำหนดใหคุณตองอัปเกรด WMDRM
เพื่อเขาใชงานขอมูลนั้นๆ หากคุณปฏิเสธการอัปเกรด คุณจะไมสามารถเขาใชงานขอมูลที่จำเปนตองมีการอัปเกรดได
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License เพื่อการใชงานสวนบุคคลและไมใชในเชิง
พาณิชยของผูบริโภคในการ (i) เขารหัสวิดีโอตามขอกำหนด MPEG-4 ("วิดีโอ MPEG-4) และ/หรือมาตรฐาน AVC ("วิดีโอ
AVC") และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 หรือวิดีโอ AVC ที่เขารหัสโดยผูใชเพื่อจุดประสงคการใชงานสวนบุคคลและไมใช
ในเชิงพาณิชย และ/หรือที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับสิทธิ์จาก MPEG LA ในการใหบริการวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือวิดีโอ
AVC ไมมีการใหหรือบอกโดยนัยถึงสิทธิ์การใชงานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิ่มเติมรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชงาน
เพื่อสงเสริมการขาย ภายใน และการใชงานเชิงพาณิชยนั้นสามารถรับไดจาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่ http://
www.mpegla.com เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง MPEG Layer-3 ไดรับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson
ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของผูใชสำหรับ Sun Java Platform, Micro Edition
1. ขอจำกัด: ซอฟตแวรคือขอมูลลิขสิทธิ์ และเปนความลับของ Sun และกรรมสิทธิ์ตอสำเนาทั้งหมดเปนของ Sun และ/หรือผู
ใหอนุญาต ลูกคาจะตองไมแกไข แยกรายละเอียด แยกสวนประกอบ ถอดรหัส แยกออก หรือทำวิศวกรรมยอนกลับซอฟตแวร
หามเชา มอบหมาย หรือใหสิทธิ์การใชตอสำหรับซอฟตแวรทั้งชุดหรือบางสวน
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